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Ciepło z PEC tańsze od gazu nadal w blokach  SpółdzielniCiepło z PEC tańsze od gazu nadal w blokach  Spółdzielni

Mieszkańcy na chodnik poczekają, 
ale z telewizją się nie zgadzają 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie  cofnął wypowiedzenie umowy z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, na co PEC wyraził zgodę. W tej sytuacji 
PEC będzie dalej dostarczać ciepło do lubartowskich bloków. Wydaje się, że ciepło z miejskiej spółki jest pewnym i najtańszym źródłem ogrzewania. Czy to ozna-
cza fiasko planów Spółdzielni dotyczących zainstalowania w każdym bloku oddzielnego kotła gazowego? 

Zarząd Województwa Lubelskiego zdecydował, że mieszkańcy ul. Wojska Polskiego w Lubarto-
wie poczekają jeszcze na chodnik, o który walczą od wielu lat. Mimo, że Miasto Lubartów prze-
znaczyło na tę poprawiającą bezpieczeństwo pieszych i kierowców inwestycję połowę jej warto-
ści, Zarząd Województwa w oparciu o rekomendację Zarządu Dróg Wojewódzkich nie uznał jej 
za ważną i umieścił na liście rezerwowej. A to oznacza, że w tym roku nie zostanie zrealizowana 
chyba, że pojawią się oszczędności w przetargach lub inny samorząd, którego projekt wybrano 
- zrezygnuje z inwestycji. 

Przypomnijmy, że Spółdziel-
nia Mieszkaniowa wypowiedzia-
ła 29 listopada umowę Przedsię-
biorstwu Energetyki Cieplnej na 
dostawę ciepła do bloków spół-
dzielczych. Powodem był spór o 
termin oddania wymiennikowni 
przy ul. Cichej i o linie przesyłowe. 
Sytuacja była taka, że mieszkańcy 
osiedla Cicha musieli się zmierzyć 
z brakiem ogrzewania przez 2 ty-
godnie. Zdaniem PEC opóźnienie 
w odbiorze ciepła w tych budyn-
kach było spowodowane trwają-
cymi pracami budowlanymi pro-
wadzonymi przez SM. Natomiast 
SM tłumaczyła, że po  jej stronie 
nie było żadnych nieprawidłowo-
ści.
W poprzednim wydaniu infor-
mowaliśmy, że trwają negocja-
cje w sprawie dostaw ciepła po-
między tymi dwoma instytucjami. 
27 stycznia doszło do spotkania 
prezesów PEC i SM. Spółdzielnia 

wycofała wypowiedzenie umo-
wy. Kwestie sporne mają być za-
łatwione w wyniku dalszych roz-
mów między instytucjami.
Mieszkańcy zasobów Spółdziel-
ni Mieszkaniowej będą nadal 
otrzymywać ciepło z PEC, które 
w przeciwieństwie do gazu jest 
najtańszym źródłem ogrzewania 
budynków. 
– W dniu 03.02.2022 po rozmo-
wach przeprowadzonych pomię-
dzy przedstawicielami Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej  w 
Lubartowie Sp. z o.o. i Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lubartów, Zarząd 
Spółdzielni złożył na ręce Preze-
sa PEC pismo o wycofaniu swoje-
go oświadczenia z dnia 29 listo-
pada 2021 roku o wypowiedzeniu 
Kompleksowej Umowy Sprzedaży 
Ciepła. Zarząd PEC odrębnym pis-
mem potwierdził przyjęcie przed-
łożonego cofnięcia wypowiedze-
nia Umowy Kompleksowej. W 

wyniku decyzji Za-
rządu Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, 
PEC będzie konty-
nuował świadcze-
nie usługi dostawy 
ciepła mieszkań-
com budynków za-
rządzanych przez 
Spółdzielnię Miesz-
kaniową zgodnie z 
Umową Komplek-
sową.  
Zarząd  Przedsię-
biorstwa Energetyki 
Cieplnej  w Lubarto-
wie Sp. z o.o. dzię-
kuje mieszkańcom 
Lubartowa oraz od-
biorcom ciepła na 
terenie obiektów 
Spółdzielni Miesz-
kaniowej za wyrazy zaufania i 
wsparcie działań podejmowanych 
na rzecz kontynuacji dostawy cie-

pła do obiektów Spółdzielni Miesz-
kaniowej – informuje Lech Kliza, 
prezes Zarządu Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej w Lubartowie 
Sp. z o.o.                               

 Sylwia Cichoń

Na ostatniej sesji Rady Miasta Lu-
bartów burmistrz Krzysztof Paś-
nik poinformował, że Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Lublinie wysto-
sował pismo do ratusza z informa-
cją, że zadanie pn. „Budowa chod-
nika przy ul. Wojska Polskiego w 
Lubartowie  w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 815” znalazło się na li-
ście rezerwowej do wykonania w 
bieżącym roku, zgodnie z uchwa-
łą Zarządu Województwa Lubel-
skiego z 14 grudnia ub. roku. Oka-
zało się, że  wielkość środków w 
budżecie województwa nie jest 
wystarczająca na zapewnienie je-
go udziału w zadaniach zgłoszo-
nych przez samorządy. Stąd na 
chwilę obecną nie ma możliwości 
zapewnienia funduszy na udział 
w projekcie budowy chodnika, o 
który od dawna zabiegają miesz-
kańcy ul. Wojska Polskiego. 
Przypomnijmy, że brak chodnika 
przy ul. Wojska Polskiego jest od 
wielu lat uciążliwy dla jej miesz-
kańców. Muszą oni korzystać z  

drogi, po której dziennie jeżdżą 
setki samochodów. Miasto Lu-
bartów wyszło naprzeciw miesz-
kańcom, aby zapewnić im bezpie-
czeństwo i postanowiło pomóc 
przy budowie chodnika. Z budże-
tu miasta zostało przeznaczone 50 
tysięcy złotych na dokumentację 
techniczną budowy tego chod-
nika. Miasto zdecydowało się też 
pokryć 50 procent kosztów tej in-
westycji, która miała zostać zreali-
zowana przez zarządcę drogi, czyli 
Zarząd Dróg Wojewódzkich. Koszt 
dla Miasta Lubartów tej inwesty-
cji to 529  333,50 złotych. Kwestią 
budowy chodnika przy ul. Woj-
ska Polskiego zajęła się Telewi-
zja Kablowa Spółdzielni Mieszka-
niowej w Lubartowie. Ten przekaz 
nie spodobał się mieszkańcom 
wspomnianej ulicy. Jeden z nich w 
związku z tym wystosował  skargę 
do Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji, podając, iż szereg informacji 
w materiale telewizyjnym mani-
puluje faktami. Skarga ta trafiła do 

burmistrza Lubartowa. Otrzyma-
ła ją także nasza Redakcja. Co się 
znalazło w piśmie mieszkańców 
ul. Wojska Polskiego? Autor skar-
gi uważa, że w materiale telewizji 
emitowane były  treści niezgodne 
z prawdą. Wskazuje, że osoba od-
powiedzialna za stworzenie mate-
riału nie ma wiedzy, gdzie chod-
nik miałby powstać. Ponadto przy 
ul. Wojska Polskiego jest 28 do-
mów, a nie 4 i mieszka 128 osób, 
a nie kilka. W przekazie telewizyj-
nym znalazła się też informacja, 
że Miasto Lubartów ma wydać na 
chodnik ponad milion złotych, a w 
rzeczywistości jest to kwota o po-
łowę mniejsza.  W piśmie tym mo-
żemy przeczytać, iż mieszkańcy są 
zadowoleni, że burmistrz Krzysz-
tof Paśnik jako pierwszy samorzą-
dowiec chciał tę inwestycję zre-
alizować, a „audycja jest parodią 
dziennikarską, nie opisuje rzeczy-
wistości tylko ją tworzy”. O tym, ja-
ki będzie finał tej sprawy poinfor-
mujemy naszych Czytelników.   SC

Żłobek przy ul. Reja 14 
zaprasza
Trwa rekrutacja do żłobka przy 
ul. Reja w Lubartowie. Przy-
pominamy, że jest prowadzo-
ny przez właścicielkę Przed-
szkoli Prywatnych „Casper”, 
której oferta została wyło-
niona w konkursie organizo-
wanym przez Urząd Miasta 
Lubartów.  Do   żłobka są przyj-
mowane maluchy od 1,2 miesią-
ce do 3 lat. Przyjętych może być 
80 dzieci.
Przedszkola i żłobki „Casper” to 
placówki, które funkcjonują od 13 
lat i cieszą się dużym zaufaniem 
mieszkańców nie tylko Lubar-
towa, ale też Łęcznej, Firleja i od 
września Sernik. 
- Nasze placówki powstały z ogrom-
nej pasji i poszanowania potencjału 
małego człowieka. Każde Dziecko 
powierzone naszej opiece jest trak-
towane z odpowiednim mu sza-
cunkiem. Zdaniem rodziców, nasza 
placówka najlepiej przygotowuje 
dzieci do nauki w szkole podstawo-
wej. Cieszę się, że mogę poszerzyć 
ramy działalności przedszkola i ot-
worzyć nowy żłobek „Casper” przy 
ulicy Reja w Lubartowie. Będzie to 
placówka wyjątkowa, ponieważ 
znajdować się w niej będą oddziały 
integracyjne, do których uczęszczać 
będą dzieci z orzeczeniami o niepeł-

nosprawności  – informuje dyrek-
torka placówek „Casper” Kamila 
Skrzypczyńska.
W żłobku przy ul. Reja dostosowa-
no sale i pomieszczenia do spraw-
nej i bezpiecznej opieki nad ma-
luszkami. Zakupione zostały nowe 
mebelki, zabawki dla najmłod-
szych, pomoce dydaktyczne. Wy-
posażono także łazienki, stanowi-
ska higieniczne oraz place zabaw. 
– Żłobek „Casper”  będzie miejscem 
pełnym bezpieczeństwa, miłości 
i wsparcia. Poważnie traktujemy 
okres adaptacji, dlatego cały pro-
ces „przyzwyczajania się” do przed-
szkola zaczynamy przed oficjal-
nym rozpoczęciem roku szkolnego, 
w czasie bezpłatnych zajęć adapta-
cyjnych. Zwracamy baczną uwagę 
na niepokojące sygnały w okresie 
adaptacji i skupiamy się na budo-
waniu pozytywnych emocji związa-
nych z przedszkolem. Wierzymy, że 
wspólnymi siłami dziecko stanie się 
czynnym uczestnikiem życia spo-
łecznego w grupie – podkreśla Ka-
mila Skrzypczyńska. Ciąg dalszy na str. 3
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Złóż wniosek o dodatek osłonowy

Z bezpłatnej komunikacji 
korzystają seniorzy i ludzie 
młodzi

Przekaż 1% dla OPP

Dotacja miasta na budowę 
chodnika przy ul. Kopernika

Od 2 tygodni w Lubartowie funkcjonuje bezpłatna 
komunikacja miejska. Korzystają z niej nie tylko 
osoby starsze, ale też młodzi. Od poniedziałku do 
piątku linię obsługuje niskoemisyjny autobus, w 
którym są łącznie 22 miejsca siedzące i stojące. 
Pojazd wykonuje 8 kursów dziennie.

Od 15 lutego będzie można składać roczne zeznania podatkowe. To doskonała oka-
zja do wsparcia tych, których codzienna działalność wpływa na naszą społeczność. 
Mowa o organizacjach pożytku publicznego. Dlatego już dziś bardzo gorąco 
zachęcamy wszystkich do przekazania 1 % podatku na rzecz lubartowskich 
organizacji pożytku publicznego.

Można składać wnioski o dodatek osłonowy do Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lubartowie. Wypłata nastąpi do 2 grudnia 2022 r. 

Przypominamy, że Lubartowska 
Komunikacja Miejska ma funkcjo-
nować bezpłatnie w mieście przez 
2 miesiące. Trasa autobusu ob-
sługiwanego przez Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej, li-
czy 17 km, ma 26 przystanków w 
jedną stronę. Jeśli chodzi o końco-
we przystanki, to znajdują się przy 
Kościele Wniebowstąpienia Pań-
skiego w Lisowie i przy ul. Hut-
niczej w Lubartowie. Szczegóło-
wy rozkład jazdy jest dostępny na 
stronie internetowej UM. Tablice 
z rozkładem zostały umieszczone 
na poszczególnych przystankach. 
Można również pobrać rozkład na 
telefon, skanując QR kod.    
Przed wysiadaniem z autobusu 
należy nacisnąć przycisk stop w 
autobusie, sygnalizujący chęć wy-
siadania lub podejść wcześniej do 
drzwi wyjściowych, tak aby kie-
rowca widział, ze pasażer chce wy-

siąść na danym przystanku. Zgod-
nie z obowiązującymi przepisami 
podczas podróży w pojazdach ko-
munikacji miejskiej każdy pasażer 
ma obowiązek zasłaniania ust i no-
sa.                                                     SC

Pod obrady Rady Miasta Lubar-
tów 31 stycznia ponownie trafi-
ła uchwała dotyczaca wsparcia 
finansowego dla Powiatu Lubar-
towskiego przy budowie chod-
nika przy ul. Kopernika. 
Przypominamy, że ulica Koperni-
ka to droga powiatowa nr 1539 
L. W ramach inwestycji realizowa-
nej przez Powiat Lubartowski ma 
być przebudowany chodnik o dł. 
1,07 km. Jak mówił podczas sesji 
Piotr Turowski, naczelnik Wydzia-
łu Strategii Rozwoju i Funduszy 

Zewnętrznych – jest to inwesty-
cja, której deklarowane wsparcie 
ze strony Miasta miało miejsce już 
w tamtym roku, jednak ze wzglę-
du na opóźnienie w trakcie realiza-
cji konieczne jest kolejne podjęcie 
takiej uchwały. Na ten rok zosta-
ło zaplanowane  ponad 190 tysię-
cy złotych i wsparcia i to zadanie  
zgodnie z deklaracją ma być za-
kończone  w tym roku, czyli środ-
ki zostaną uruchomione. Wszyscy 
obecni radni (19 osób) zagłowa-
li za uchwałą.                      Sylwia Cichoń

Wyrazy współczucia dla 
Elżbiety Sęk 

z powodu śmierci

MĘŻA
składają koleżanki i koledzy z Klubu Seniora 

przy PCK w Lubartowie

Wśród tych podmiotów znajdu-
ją się fundacje, stowarzyszenia 
czy kluby sportowe. – To gest, któ-
ry być może dla wielu z nas wyda-
je się mało znaczący, jednak dla na-
szych OPP jest on bardzo ważny i 
stanowi realne wsparcie. Zachęcam 
do przekazania 1 procenta podat-
ku dla naszych organizacji pożyt-
ku publicznego – mówi Burmistrz 
Miasta Lubartów Krzysztof Paśnik.  
Na złożenie deklaracji mamy czas 
do 30 kwietnia.
Lista lubartowskich Organizacji 
Pożytku Publicznego:
• KRS. 35057 – STOWARZYSZE-
NIE INICJATYW LOKALNYCH „SIL”
• KRS. 41377  –  LUBARTOWSKIE 
TOWARZYSTWO MUZYCZNE
• KRS. 192306 – STOWARZYSZE-
NIE MIEJSKIE KOŁO TURYSTYKI 
ROWERO-WEJ „RELAKS”
• KRS. 207554 – FUNDACJA RA-
ZEM-PRO PUBLICO BONO
• KRS. 229422 – LUBARTOWSKIE 
STOWARZYSZENIE HOSPICJUM 
ŚW. AN-NY
• KRS. 235289 – STOW. POMOCY 
DZIECIOM „NIECH SIĘ SERCE OBU-
DZI” IM. JANA PAWŁA II
• KRS. 300023 – ALWERNIA-
-FRANCISZKAŃSKIE DZIEŁO PRO-
MOCJI MŁO-DZIEŻY I RODZINY”
• KRS. 340068 – CENTRUM PO-
MOCY „OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE” 
IM. KA-ROLA WOJTYŁY
• KRS. 445413 – FUNDACJA 
„STELLA” IM. AGATY ORŁOWSKIEJ
• KRS. 508189 – KLUB SPORTO-
WY „ORLIK” LUBARTÓW

W jaki sposób przekazać 1 proc. 
podatku? Należy wybrać organiza-
cję i wypełnić odpowiednią rubry-
kę w rocznym zeznaniu podatko-
wym. Wpisujemy nazwę i numer, 
pod jakim organizacja widnieje 
w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

wyliczamy wysokość podatku do 
zapłacenia w tym roku oraz kwo-
tę przeznaczoną dla OPP, która nie 
przekracza 1 proc. podatku należ-
nego po zaokrągleniu do pełnych 
dziesiątek groszy w dół.

Red

Dodatek osłonowy przysługuje 
osobie w gospodarstwie domo-
wym jednoosobowym, w którym 
wysokość przeciętnego miesięcz-
nego dochodu w rozumieniu 
ustawy z 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 111 ze zm.) nie prze-
kracza kwoty  2100 zł oraz osobie 
w gospodarstwie domowym wie-
loosobowym, w którym wysokość 
przeciętnego miesięcznego do-
chodu nie przekracza kwoty 1500 
zł  na osobę.
Wysokości dodatku w skali roku w 
ramach dodatku osłonowego: 400 

zł w skali roku dla gospodarstw 
domowych jednoosobowych; 600 
zł w skali roku dla gospodarstw 
domowych 2-3 osobowych; 850 zł 
w skali roku dla gospodarstw do-
mowych 4-5 osobowych; 1150 zł 
w skali roku dla gospodarstw do-
mowych co najmniej 6 osobo-
wych. 
Wymagane dokumenty nale-
ży dostarczyć osobiście do Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Lubartowie przy ul. 3 Maja 
24A lub za pośrednictwem poczty 
na adres: Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Lubartowie,  ul. 

3 Maja 24A, 21-100 Lubartów do 
31 października br. W myśl ustawy 
wnioski złożone po 31 październi-
ka nie będą rozpatrywane. Pienią-
dze zostaną wypłacone do 2 grud-
nia br. 
Osoby dysponujące kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym 
lub profilem zaufanym mogą skła-
dać wnioski przez Internet  za po-
mocą platformy ePUAP. Zgodnie 
z zapisami ustawy informacja o 
przyznaniu dodatku osłonowego 
będzie wysyłana na podany we 
wniosku adres poczty elektronicz-
nej.                                       Sylwia Cichoń



LUBARTOWIAK  NR 3 [870] •  10 lutego 2022 3AKTUALNOŚCI

Odłonięto tablicę w hołdzie ofiarom terroru stalinowskiego

Żłobek przy ul. Reja 14 zaprasza

TAŃSZE CIEPŁO Z PEC

Wsparcie dla 
przedsiębiorców

Tablicę w hołdzie ofiarom terroru stalinowskiego odsłonięto 30 stycznia na cmentarzu w Lubartowie. Użyte na niej pamiątkowe nazwy „Sybir”, „Łubianka” 
oraz „Las Katyński” to symbole masowych zbrodni na Polakach. 

Agencja Rozwoju Przemysłu   – 
Centrum Obsługi Przedsiębior-
ców w Lublinie wspiera firmy z 
województwa lubelskiego i pod-
karpackiego. Na zainteresowa-
nych czekają: pożyczki inwestycyj-
ne,  obrotowe, leasing,    faktoring, 
pomoc w działalności proekspor-
towej,  pomoc w ramach Polityki 
Nowej Szansy dla firm pozostają-
cych w trudnej sytuacji;    produk-
ty finansowe oferowane w ramach 
Tarczy Antykryzysowej, które sta-
nowią pomoc w dobie pandemii 
koronawirusa, aż do momentu 
ustania jej negatywnych skutków.
Od 4 stycznia 2022 r. dostępny jest 
nowy rodzaj finansowania – Po-
życzka Antyinflacyjna przeznaczo-
na na łagodzenie negatywnych 
skutków inflacyjnych. Pożyczka 
udzielana jest w:
– formule obrotowej przeznaczo-
nej na finansowanie działalności 
bieżącej (finansowanie zwiększo-
nych kosztów surowców i mate-
riałów, kosztów produkcji, trans-

portu)
–   w formule inwestycyjnej prze-
znaczonej na finansowanie do-
kończenia realizowanych inwe-
stycji (finansowanie zwiększonych 
kosztów inwestycji). Na stronie 
internetowej:  www.arp-tarcza.
pl  znajdują się informacje doty-
czące wsparcia w ramach Tarczy 
Antykryzysowej, dostępny jest 
link do złożenia wniosku, a także 
komplet dokumentów niezbęd-
nych do złożenia wniosku. Kom-
plet wniosków oraz potrzebnych 
informacji dla Pożyczki Antyinfla-
cyjnej w standardowej ofercie do-
stępny jest pod linkiem: Pożyczka 
Antyinflacyjna z gwarancją EFG – 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

Inicjatorami umieszczenia 
tablicy na zbiorowej mogile 
żołnierzy z 1939 r. są Zwią-
zek Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych 
z Lubartowa oraz środowi-
sko żołnierzy 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty AK z Lub-
lina. 
- Świadkowie tamtych zda-
rzeń i historii odchodzą, dla-
tego my powinniśmy za-
chować i przekazywać kolejnym 
pokoleniom pamięć o bohaterach. 
Tablica pamiątkowa, którą  odsłoni-
liśmy, niech będzie tego dowodem. 
Mieszkańcy od dawna wnio-
skowali o upamiętnienie ofiar 
tragicznego czasu naszej histo-
rii z II wojny światowej  – mówił 
obecny podczas uroczystko-
ści burmistrz Krzysztof Paśnik.
Podczas odsłonięcia tablicy 
obecni byli również przed-
stawiciele organizacji kom-
batanckich, Związku Piłsud-
czyków, 2 Lubelskiej Brygady 
obrony Terytorialnej, policji, 

radni oraz fundatorzy tablicy.
Historię aresztowania przez NKWD 
ojca, oficera obwodu AK Lubartów 
Adama Moździńskiego opowie-
działa Maria Jabłońska:

„Ojciec do ZWZ wstąpił 15 
października 1939 roku, dlate-
go do polityki zostałam wciąg-
nięta jako małe dziecko. 18 
sierpnia znajomy AK – owiec 
przyprowadza NKWD- zistę. 
Pytają o ojca, a ojca nie ma 
w domu. Mówią, że jak wróci, 
niech się zgłosi do NKWD. Ma-
ma mu to powtarza, ojciec sia-
da na rower i wyjeżdża. Za pół 
godziny, może godzinę wra-

ca uspokojony, że chyba to nie jest 
nic strasznego, ponieważ kogoś 
brakuje i jakieś dokumenty trze-
ba będzie sprawdzić, kazali przyjść 

około 15.00. 
Mija godzina, 
dwie, pięć, ojca 
nie ma. W koń-
cu pędzi jakaś 
kobieta ulicą Li-
pową. Mówi, że 
pana Moździń-
skiego zabra-
li na samochód 
ciężarowy, kil-
ka samocho-

dów pełnych mężczyzn pojecha-
ło w kierunku Lublina. Zaczęły się 
poszukiwania następnego dnia. 
Moja matka z siostrą 
pojechały do Lublina, 
w końcu dowiedziały 
się, że jest na Majdan-
ku. Podeszły, zawołały 
„Moździński Lubartów”, 
a on pomachał do nich. 
Niestety nie mogły nic 
podać, tak był ten obóz 
otoczony. Dla nas za-
częły się rewizje w do-
mu. Przychodzili nocą, 
wszystko niszczyli, na-
wet portret Marszałka 
Piłsudskiego. W nocy zabrali moją 
matkę, trzymali do południa i wy-
puszczali. Słuch o ojcu zaginął, w 
końcu 30 lipca przyszedł jakiś list, 
że jest w obozie w Kazaniu. Mówią 
im, że niedługo wrócą, ale się to ja-
koś przeciąga. Dopiero 1 listopada 
przyszedł milicjant, że dzwonił ktoś 
z Białej Podlaskiej, że dzisiaj wrócili. 
Ojciec wyglądał jak stary człowiek, 
siwy, zarośnięty, brudny, sprawiał 

wrażenie potworne. Powiedział, że 
idzie na cmentarz do ojca. Ukląkł, 
powiedział: Ojcze wróciłem”.

Wiesława Romańska – Serwin 
wspomniała o swojej cioci, która 
została zesłana do ZSRR. - Moja ro-
dzina pochodzi z kresów. W 1939 ro-
ku maja ciocia i wujek zostali aresz-
towani i wywiezieni na Sybir. Ciocia 
bardzo bała się o swoją rodzinę. Po-
tem zaciągnęła się do Armii Ander-
sa, przechodząc z armią cały szlak. 
Do Polski już nie wróciła – opowia-
dała.                                 Katarzyna Wójcik

Mieszkańcy Lubartowa zapłacą mniejsze koszty za dostarczane ciepło. 
Jest to ważna wiadomość dla odbiorców domków jednorodzinnych i osób 
zamieszkujących bloki. Obniżka wyniesie około 6 procent dla każdego odbiorcy. 
Sytuacja taka będzie mieć miejsce pomimo wzrostu zakupu cen węgla o 160 
procent i podwyżki taryfy na ciepło zatwierdzonej przez Urząd Regulacji 
Energetyki. Wszystko to dzięki programowi modernizacji źródła ciepła, wyjściu z 
systemu handlu emisjami i pakietowi antyinflacyjnemu.

Ciąg dalszy ze str. 1
Priorytetem w obecnych działaniach jest maksy-
malne usprawnienie sal oddziałów integracyjnych. 
Umieszczone zostaną w nich dostosowane mebel-
ki, rozwijające zabaweczki i bezpieczne rozwiązania 
techniczne tak, aby było to miejsce przyjazne i przy-
tulne z myślą o dzieciach i ich potrzebach. Domo-
wa atmosfera i profesjonalne podejście nauczycieli 
uczyni przyjemnymi wczesne wspomaganie rozwo-
ju i kształcenie specjalne. Jeśli chodzi o dzieci niepeł-
nosprawne, to utworzona zostanie dodatkowa sa-
la terapeutyczna, w której realizowane będą zajęcia 
m.in. Integracji Sensorycznej, będącej częścią terapii. 
Niezmiernie ważnym aspektem w codziennej pracy 
„Casperka” jest kuchnia przyjazna dla alergików. Pla-
cówka gwarantuje indywidualną dietę dla dzieci ze 

wskazaniami lekarskimi. W ofercie żłobka „Casper” 
przy ul. Reja są  codzienne zajęcia grupowe w kółecz-
ku, trening samodzielności – nauka samodzielnego 
jedzenia i ubierania się,  zajęcia Integracji Sensorycz-
nej. Ponadto   zajęcia artystyczne: plastyczne, umu-
zykalniające, taneczne. Będą też warsztaty kulinarne 
kształtujące nawyk zdrowego odżywiania;   święto-
wanie urodzin dzieci. Z zajęć będzie j. angielski dla 
najmłodszych, wczesne wspomaganie rozwoju i 
kształcenie specjalne dzieci z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności. Zastosowane zostaną autorskie pro-
gramy przedszkola „Casper”.
–  Serdecznie zapraszamy. Rekrutacja trwa cały czas. 
Dziękujemy za pomoc i wparcie Urzędowi Miasta Lu-
bartów – mówi  Kamila Skrzypczyńska.     

SC

O zmianach tych można przeczy-
tać na stronie internetowej PEC 
Lubartów:  Od 11 lutego 2021 
zmianie ulegnie cena za ogrzewa-
nie. Całkowita średnia cena net-
to za ciepło dla odbiorców koń-
cowych wzrośnie średnio o 9,98%. 
Powodem jest wysoki ponad 160 
% wzrost kosztów zakupu węgla, 
którego cena na rynku docho-
dzi do 600 pln/t oraz ponad 17% 
wzrost  cen energii – są to koszty 
niezależne od PEC i należą do naj-
ważniejszych czynników kształtu-
jących cenę ciepła.
Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej  w Lubartowie informu-
je, że dzięki skutecznie przepro-
wadzonym inwestycjom, Spółka 
zrealizowała plan wyjścia z syste-

mu handlu emisjami CO2 EU ETS, 
co znacząco zmniejszyło poziom 
wzrostu ceny ciepła (z szacowa-
nych 40% do 9,98%).   
Prezes Urzędu Regulacji Energe-
tyki Rafał Gawin cytowany przez 
“Puls Biznesu” w publikacji z 14 
września   2021 r. poinformował, 
że w skali kraju dotychczas za-
twierdzane przez URE taryfy na 
ciepło są średnio o 20 proc. wyż-
sze od poprzednich, a w niektó-
rych przypadkach wnioski taryfo-
we przekraczają 50% wzrostu.
Ponadto w ramach walki z infla-
cją rząd wprowadził tzw. pakiet 
antyinflacyjny. Jednym z jego ele-
mentów jest czasowa obniżka po-
datku VAT na ciepło systemowe z 
23% na 8% w styczniu 2022 r. oraz 

5% od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.
Co to oznacza dla klientów PEC? 
Za dostawy począwszy od stycz-
nia 2022 r. na fakturach widnieć 
będzie niższa stawka VAT, a w 
konsekwencji stawki będące pod-
stawą naliczenia wysokości opłat 
na   fakturze dla mieszkańców 
ulegną obniżeniu w porównaniu 
z opłatami jednostkowymi pono-
szonymi w 2021 r.
Szacowana obniżka wyniesie 
średnio ok 6%  (poziom obniżki 
może się różnić od średniej warto-
ści szacunkowej w zależności od 
bieżącego zużycia ciepła oraz gru-
py taryfowej). 

Sylwia Cichoń
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Mimo niesprzyjających warun-
ków pogodowych wolontariusze 
z puszkami pojawili się w różnych 
częściach miasta, aby zbierać pie-
niądze dla zapewnienia najwyż-
szych standardów diagnostyki i 
leczenia wzroku u dzieci.
– Jestem bardzo zadowolony z 
niedzielnej akcji. Zebraliśmy oko-
ło 60 tysięcy złotych. To więcej niż 
w np. w ubiegłym roku.   Wyrażam 
też swój podziw dla wolontariuszy, 
którzy dopisali mimo bardzo trud-
nych warunków pogodowych oraz 
osób, którym w tym dniu chciało się 
wyjść z domu.   Około 70 wolonta-
riuszy stało w śniegu, deszczu, nie 
straszne im było zimno – mówi Da-
riusz Wróblewski, szef lubartow-
skiego sztabu WOŚP.
Na placu przed ratuszem moż-
na było spróbować między in-
nymi pysznej grochówki czy ku-

linarnych przysmaków od Koła 
Gospodyń Wiejskich Malina. Była 
loteria fantowa oraz pokaz psich 
sztuczek, który poprowadziła Ada 
Jaworska. Na placu przed ratu-
szem wystawiono  samochody te-
renowe z klubu Wiata Team, Audi 
Familia. Pod chmurką wystąpił też 
chór Łontanara. 
Mimo złej pogody odbyła się tra-
dycyjna aukcja.   – Mieliśmy trzy 
pudełka uzbieranych gadżetów. 
Wśród nich tort z lokalnej cukierni 
czy zapalniczki z prywatnej kolekcji 
– mówi Dariusz Wróblewski.
Atrakcje przygotowano też w sie-
dzibie Lubartowskiego Ośrodka 
Kultury, gdzie można było pograć 
w gry planszowe oraz gry na sta-
rych komputerach. W Klubie Bilar-
dowym Podkowa rozegrano zaś
 turniej w lotki i piłkarzyki.    

(kw)
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WOŚP w Lubartowie. Ile zebrano na leczenie dzieci?

„Najmłodsi świętują Imieniny Miasta” - obejrzyj wystawę w muzeum

PMDK w akcji na rzecz WOŚP

Zebraliśmy około 60 tysięcy złotych. To rekord – cieszy się Da-
riusz Wróblewski, szef lubartowskiego sztabu WOŚP. Wolonta-
riusze 30 stycznia kwestowali mimo śniegu, wiatru i deszczu. 

Wychowankowie i nauczyciele PMDK w Lubartowie wzięli udział w akcji charytatywnej na rzecz fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Społeczności PMDK  udało 
się uzbierać 3479,97 zł na tegoroczny cel 30 Finału WOŚP - wsparcie okulistyki dziecięcej.
Zbiórka prowadzona była przez 
cały styczeń wśród wychowan-
ków PMDK i ich rodziców, tydzień 
przed finałem została uruchomio-
na akcja "Ile za sztukę?", w której 
darczyńcy WOŚP mogli otrzymać 
prace plastyczne przygotowane i 
ofiarowane przez wychowanków 
PMDK. 

Zwycięzcy akcji "Ile za sztukę?" 
mogli odebrać prace wyekspo-
nowane w galerii, dodatkowo w 
PMDK trwał   także kiermasz prac 
ceramicznych zrealizowanych 

przez wychowanków i nauczycieli 
PMDK. W sali widowiskowej odbył 
się koncert noworoczny Orkiestry 
Dętej OSP w Lubartowie. Przez ca-
ły czas w PMDK  trwała zbiórka do 
puszki WOŚP, w której prowadze-
nie zaangażowane były członkinie 
Samorządu Wychowanków PMDK 
oraz nauczyciele PMDK. Podczas 

zbiórki chętni mogli zwiedzać 
budynek PMDK i oglądać wysta-
wę "Opowieści wigilijne" w Gale-
rii PMDK.
Swoje prace na akcję  "Ile za sztu-

kę?" przekazali podopieczni Edy-
ty Weremczuk: Karolina Szczygieł, 
Amelia Zdunek, Kinga Karczew-
ska, Dawid Zalewski, Julia Taras, 
Oliwia Jakubska, Maja Borysow-
ska, Zuzanna Zbiciak, Jakub Tre-
ger, Weronika Grzegorczyk, Ale-
xandra Marzec, Klaudia Bronisz, 
Maja Dejko, Zuzanna Marzęda, 

Magda Szymak, Mateusz Misztal, 
Magdalena Aftyka, Zuzanna Go-
łębiowska, Monika Mierzwińska, 
Weronika Aftyka, Maria Michalik, 
Dominika Woch, Weronika Barto-

szek, Oliwia Woźniak, Oliwia Woj-
dat, Martyna Wnęk, Nikola Woch, 
Aleksandra Jukowska, Bartek Po-
jęta, Elwira Lipska, Julka Szalast, 
Julia Różniewska, Maja Gdula, Ma-
ja Kwiatkowska, Martyna Lipska, 
Milena Haraszczuk, Asia Bochyń-
ska, Magda Urban, Ola Polak, To-
sia Zmysłowska, Uladzislawa Lab-
ko, Zosia Muzyka, Agata Olszak, 
Hanna Kłoda, Oliwia Sobieszek, 
Martynka Marczak, Liliana Ostasz, 

Zuzia Zielińska, Martynka Komar. 
Ceramikę przygotowali wycho-
wankowie Katarzyny Grabow-
skiej-Pytki. Nauczyciele PMDK 
serdecznie dziękują wszystkim 
wychowankom, którzy angażując 
się w działalność charytatywną 
pokazali, że warto się dzielić z po-
trzebującymi - nie tylko oszczęd-
nościami ze skarbonki, ale także 
własnym czasem, pracą i talen-
tem.             foto: Katarzyna Grabowska-Pytka

Do końca lutego można oglądać wystawę przedsta-
wiającą Lubartów oczami przedszkolaków w Muzeum 
Ziemi Lubartowskiej.   Wystawa w Muzeum Ziemi Lu-
bartowskiej nosi nazwę „Najmłodsi świętują Imieniny 
Miasta”. Wśród prezentowanych prac plastycznych znaj-
dziemy między innymi szczegółową makietę nasze-
go miasta. Ekspozycja powstała jako efekt współpra-

cy muzeum z lubartowskimi przedszkolami miejskimi. 
Zaprezentowano  prace plastyczne i fotograficzne przed-
szkolaków oraz przygotowane przez ich opiekunów fo-
tografie i plansze prezentujące działania prowadzone w 
placówkach przedszkolnych z okazji imienin miasta. Przy-
pominamy, że  z okazji imienin miasta powstała publikacja  
„Gawędy o przeszłości Lubartowa”, gdzie znajdziemy mię-

dzy innymi drzewo genealogiczne rodu Sanguszków. Po-
nadto dzięki współpracy z Lubartowskim Ośrodkiem Kul-
tury powstała też płyta z hymnem Lubartowa w dwóch 
wersjach – wokalnej i instrumentalnej. W celach eduka-
cyjnych trafiła ona do wszystkich lubartowskich placówek 
oświatowych. Plik mp 4 można też znaleźć na stronie Lu-
bartowskiego Towarzystwa Regionalnego. Katarzyna Wójcik
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Odwiedziłam 38 państw, w Gruzji byłam 14 razy – mówi Katarzyna Płaszczewska, nauczycielka geografii w II Low Lubartowie.  Swoją pasją podróżowania zaraża 
młodzież szkolną, organizując wyprawy między innymi na Syberię, do Czarnogóry czy Kazachstanu. Za swoją pracę została doceniona Nagrodą Burmistrza Mia-
sta Lubartów.

„Absolwenci do dziś przesyłają mi pocztówki z podróży”

Zapalona podróżniczka – czy 
tak można Panią określić?
Myślę, że to dobre określenie. Ko-
cham podróżować, jak tylko mam 
taką możliwość, to wyjeżdżam. 
Każdy wyjazd mnie cieszy, nawet 
ten mały zwłaszcza w czasie pan-
demii, kiedy możliwości są tak 
mocno ograniczone. Dużo wyjeż-
dżam zagranicę. Bardzo lubię wy-
prawy wyczynowe, choć ich jest 
ostatnio znacznie mniej. Jestem 
po kursach lawinowych i z zimo-
wej turystyki wysokogórskiej. 
W swoim życiu odwiedziłam 38 
państw, w Gruzji byłam 14 razy.
Jak narodził się Klub Krajo-
znawczo – Turystyczny Azymut, 
którego jest Pani opiekunką. Ja-
ka jest jego misja?
Klub powstał w 2011 roku. Je-
go pomysłodawcą jest Przemy-
sław Kural, który nawiązał wspa-
niały kontakt z młodzieżą. To on 
zaproponował mi współudział w 
tym przedsięwzięciu.  Pamiętam, 
że początkowo razem organizo-
waliśmy marsze na orientację na 
pierwszy dzień wiosny, później na 
Mikołajki. Te imprezy na stałe we-
szły w kalendarz „Azymutu”. Klub 
działa prężnie aż po dziś dzień 
przy pełnym wsparciu dyrekto-
ra II LO Haliny Zdunek. Dbając o 
wszechstronny rozwój swoich 
uczniów, umożliwia ona realizację 
pasji nauczycieli uczących w pla-
cówce, którzy w ten sposób ma-
ją szansę zarazić młodzież swoimi 
zainteresowaniami. 

Misją klubu jest poznawanie Pol-
ski, ale organizujemy też podró-
że poza granice naszego kraju. W 
2012 roku po raz pierwszy wyru-
szyliśmy na długą wyprawę do 
Rosji na Syberię. Od tego czasu 
co najmniej dwa razy w roku wy-
jeżdżamy poza teren Polski, wy-
bierając głównie kraje wschod-
nie. Jesteśmy zrzeszeni w PTTK, co 
daje nam  dużo korzyści. W spo-

sób praktyczny chcemy 
zaszczepić w młodzieży 
miłość do podróżowania 
i przyrody. Członkowie 
klubu mają możliwość 
uczestniczenia w kursach 
lawinowych i z zimowej 
turystyki wysokogórskiej 
prowadzonych przez ra-
towników TOPR. Jako je-
dyna szkoła średnia w 
Polsce mamy klasę z roz-
szerzeniem geografii pod 
honorowym patronatem 
Tatrzańskiego Ochotni-
czego Pogotowia Ratun-
kowego. Kilku naszych 
wychowanków po ukończeniu 
rocznego kursu i zdaniu egzaminu 
uzyskało uprawnienia Przodowni-
ka Turystyki Pieszej. Uczestnictwo 
w klubie uczy rozumienia tego, co 
dzieje się w przyrodzie, zwłaszcza 
trudnych zjawisk geomorfologii. 
Wiele rzeczy możemy zobaczyć 
naocznie, dotknąć. Do tego waż-
na jest więź jaka tworzy się mię-
dzy nami. Na wyprawach bywa 
ciężko, jednak wspomnienia tych 
trudniejszych momentów, zawsze 
wywołują uśmiech u wszystkich. 
Nasi absolwenci do dziś przesy-
łają mi pocztówki ze swoich póź-
niejszych podróży, co sprawia mi 
ogromną radość, że udało mi się 
w nich zaszczepić pasję podróży i 
ciekawości świata.
Klub został uznany za najlepszy 
tego typu klub w Polsce. Czym 
wyróżnił się na tle innych?

O tym, że klub został uznany 
za najlepszy w Polsce, zdecy-
dowała duża liczba przeróż-
nych prowadzonych przez 
niego działań. Między inny-
mi te, które były owocem 
współpracy z TOPR. Dla Pa-
na Kurala priorytetem były 
marsze na orientację, w tym 
między innymi kilkudniowe 
nocne marsze wyjazdowe. 
Prowadzona przez nas tury-
styka krajowa zaowocowała 

tym, że zostaliśmy uznani za naj-
lepszy klub. Myślę, że dodatkowo 
pomógł nam w tym wyjazd na Sy-
berię.
Jak wyglądała Wasza podróż na 
Syberię?
W organizacji tej trzytygodnio-
wej wyprawy dużo pomogła pa-
ni Justyna Świderska – Niedobit, 
która ma tam nawiązane kontak-
ty na potrzeby wolontariatu. Do 

Moskwy lecieliśmy samolotem. 
Odwiedziliśmy tam ambasadę, 
zwiedzaliśmy stolicę Rosji. Później 
Koleją Transsyberyjską udaliśmy 
się do Nowosybirska. Tam miesz-
kaliśmy u sióstr zakonnych. Od-
wiedzaliśmy domy dziecka i do-
my seniora. Stamtąd ruszyliśmy 
w góry Ałtaj. Połączyliśmy tury-
stykę z udzielaniem pomocy in-
nym. Odwiedziliśmy też tereny 
nad jeziorem Bajkał. Zwiedzili-
śmy Irkuck oraz polską wieś 
- Wierszynę. Tam do rzym-
skokatolickiej parafii, któ-
rej proboszczem jest ojciec 
Karol Lipiński przekazaliśmy 
obraz z Papieską Różą.
Celem Waszych podró-
ży są miejsca rzadko od-
wiedzane przez poten-
cjalnych turystów. Dokąd 
jeszcze się wybraliście?
W latach 2012 – 2019 klub 
organizował z młodzieżą 
wyprawy miedzy innymi do 
Gruzji, Armenii, Czarnogóry, 
Czech, Ukrainy, Grecji, Ka-
zachstanu, Kirgistanu, Sło-
wacji, Węgier, Austrii. W planach 
była również Jordania, ale z nieza-
leżnych od nas przyczyn musieli-
śmy zrezygnować z wyjazdu.
Która z podróży wywołała naj-
większy entuzjazm wśród mło-
dzieży?
Myślę, że na szczególną uwagę 
zasługuje wyprawa Kazachstan 
– Kirgistan. Zobaczyliśmy tam 
krajobrazy całkiem inne niż do-
tychczas. Duże przestrzenie, ma-
ło ludzi, pustkowia, piękne góry,  
śpiewające wydmy w Parku Na-
rodowym „Ałtynemel”. Byliśmy na 
lodowcu, zobaczyliśmy też nie-
zwykły Kanion Szaryjski oraz je-
zioro Kajyngdy z turkusową wo-

dą i podwodnym lasem. 
Emocjonujące były rów-
nież podróże do Gruzji. 
Za każdym razem chce 
się tam wracać. Przycią-
ga gościnność oraz ich 
styl życia. Naszych po-
dróży nie nazywam wy-
cieczkami. To są wypra-
wy. Zawsze jest dużo 
chodzenia, wstaje się o 
wczesnych godzinach 
porannych. Zdarza-
ją się też sytuacje trud-
ne  np. podczas jednej 
z wypraw nie mieliśmy 
przez 2 dni wody w kra-

nie. Musieliśmy sobie z tym po-
radzić. Pamiętam, opowieść jed-
nego ucznia, który o wyjeździe 
mówił, że najbardziej mu się po-
dobało to, że robił sobie śniadania 
wraz z grupą. Ta samodzielność 
oraz poznawanie innej kultury są 
niesamowicie ważne dla młodzie-
ży. W Kirgistanie mieszkaliśmy w 
namiotach zwanych jurtami. Ucz-
niowie grali w piłkę z bawiącymi 
się dziećmi, które mieszkały nie-

opodal. Sami wpadli na pomysł, 
aby poczęstować ich słodyczami. 
Potem rodzice tych dzieci przy-
chodzili nam dziękować i zapra-
szali nas do siebie. Oprócz pięk-
nych widoków otrzymujemy 
również piękne relacje, które zo-
staną na zawsze z nami. Empatia i 
wrażliwość na drugiego człowieka 
oraz tolerancja są w życiu bardzo 
ważne, co jest nieodłącznym ele-
mentem każdej naszej wyprawy.
Pamiętam jak klub „ściągnął” do 
Lubartowa himalaistę Piotra Pu-
stelnika czy Annę Czerwińską. To 
były kultowe spotkania...
Prowadzimy dwa cykle - „Fascynu-
jące podróże niezwykłych ludzi” 

oraz „Góry to fascynujące Labo-
ratorium”. W ramach tych spotkań 
oprócz Pustelnika czy Czerwiń-
skiej gościliśmy miedzy innymi 
Piotra Tomalę, szefa polskiego zi-
mowego himalaizmu. Z naszych 
lokalnych podróżników i uczestni-
ków poważnych już wypraw - Bar-
tłomieja Bednarczyka oraz Karola 
Zalewskiego. Mieliśmy też spotka-
nie z Jakubem Hornowskim, prze-
wodnikiem tatrzańskim, ratowni-
kiem TOPR.
Jakie plany ma „Azymut” na 
2022 rok?
Planujemy pod koniec roku szkol-
nego wyjazd do Albanii. W głowie 
mam też Gruzję i Uzbekistan. Jeśli 
nie uda mi się zorganizować wy-
prawy z młodzieżą do Uzbekista-
nu, pojadę sama. Już dwa razy od-
woływano mi ten wyjazd.
A osobiste marzenie?
Moim osobistym marzeniem jest 
odwiedzić wszystkie byłe repub-
liki radzieckie. Chciałabym poka-
zać, że te nieszablonowe kierunki, 
również warte są wyprawy. I jesz-
cze raz marzy mi się Syberia, tylko 

teraz Koleją Transsyberyjską aż 
do końca.
Ma Pani jakieś inne pasje 
oprócz podróżowania?
Literatura psychologiczna. Du-
żo czasu spędzam w szko-
le, więc nie mam go zbyt wie-
le dla siebie, ale lubię pracę z 
młodzieżą i chciałabym wyko-
nywać swoją pracę na jak naj-
wyższym poziomie. Spełniam 
się również, pełniąc obowiąz-
ku kuratora społecznego. Praca 
i współpraca z ludźmi daje mi 
dużo pozytywnej energii. 
Jakie znaczenie ma dla Pani 
uzyskana nagroda burmistrza ?

Nagroda dała mi motywację do 
dalszej pracy, rozwijania się, od-
krywania nowych miejsc i samej 
siebie. Pokazała mi, że to, co ro-
bię, jest cenione przez innych i za-
uważane. Z drugiej strony byłam 
też bardzo zaskoczona wyróżnie-
niem. Dziękuję osobom, które po-
magają mi w tym, aby klub się roz-
wijał. Mam także dużą pomoc ze 
strony pani dyrektor Haliny Zdu-
nek, która wierzy we mnie, po-
zwalając mi działać oraz pana Łu-
kasza Wasyluka, który razem ze 
mną współtworzy klub i do tego  
jeszcze ma doskonały kontakt z 
młodzieżą.   

Rozmawiała: Katarzyna Wójcik
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Kino dla najmłodszych

Kolejne zajęcia Tanecznej 
Szkoły w LOK

KONKURS „BAŚNIE 
I LEGENDY”

„Lubartów 
w zimowym 
kadrze”

Głosuj na najlepszą grę planszową

"Wielki człowiek w małym kinie” to 
nowa propozycja Lubartowskiego 
Ośrodka Kultury i kina Lewart dla 
najmłodszych mieszkańców Lu-
bartowa (wiek 2+).
Będą to dwa specjalne seanse fil-
mowe dla maluchów:
- 16.02, godz.12:00 – „Basia” (ok. 45 
min.)
- 23.02, godz.12:00 – „Wielka wy-
prawa Molly” (ok. 70 min.)
Czym różnią się od zwykłych pro-
jekcji?
- dźwięk w kinie jest przyciszony,
- sala jest lekko rozjaśniona,
- bajki są z przekazem edukacyj-
nym,

- po seansie odbędzie się krótka 
zabawa z animatorem,
- cena biletu to 12 zł / os.
  Jest to projekt pilotażowy, jeśli 
przypadnie on do gustu miesz-
kańcom, zostanie wprowadzo-
ny do oferty kina na stałe.  Licz-
ba miejsc jest ograniczona. Bilety 
można nabyć na stronie: https://
ekobilet.pl/kinolewart
 W kinie dostępna jest łazienka z 
przewijakiem i winda. Rezerwacja 
dla grup zorganizowanych u kie-
rownika kina  tel. 81 855 22 42 / 
533 133 423
e-mail: kinolewart@gmail.com

Do 1 marca Lubartowski Ośrodek 
Kultury czeka na zdjęcia w konkur-
sie fotograficznym pt. „Lubartów 
w zimowym kadrze”. Konkurs jest 
przeznaczony dla  uczniów szkół 
podstawowych i średnich oraz do-
rosłych, z terenu powiatu lubar-
towskiego. Należy wyruszyć na 
spacer z aparatem i pokazać zimo-
wą odsłonę Lubartowa – fragment 
architektury, pejzaż z Wieprzem w 
tle albo coś, co zachwyci na tyle, by 
podzielić się z innymi.
LOK zachęca do wzięcia udziału w 
konkursie i  odkrywania zakątków 
naszego miasta.
Trzeba zrobić zdjęcie Lubartowa w 
zimowym wydaniu, dodać je po-
stem na facebooku LOK i  wraz ze 
zgodą RODO wysłać na maila: kon-
kursylok@gmail.com
Czekają cenne nagrody ufundo-
wane m.in. przez firmę BookSa-
le oraz wydruki zwycięskich prac.
Fotografia z największą liczbą la-
ików  otrzyma dodatkowe wyróż-
nienie .
Regulamin oraz więcej informacji 
na stronie  www.loklubartow.pl

Propozycja Lubartowksiego 
Ośrodka Kultury, czyli Taneczna 
Szkoła cieszy się dużym zaintere-
sowaniem. Ostatnio skorzystały z 
niej dzieci z grupy Pszczółki i Za-
jączki z Przedszkola Miejskiego nr 
4 oraz dzieci z grupy Biedronki z 
Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lu-
bartowie.  Projekt "Taneczna Szko-
ła" to bezpłatne zajęcia dla dzie-
ci z grup przedszkolnych powiatu 
lubartowskiego.

W programie jest    nauka tańca, 
zwiedzanie Muzeum Kina Lewart   
oraz zabawa w salce urodzino-
wej. Zajęcia prowadzi  Ewa Woj-
ciechewicz -  instruktor tańca to-
warzyskiego, choreograf, juror 
turniejowy, członek Polskiego To-
warzystwa Tanecznego.
 Zapisy oraz więcej informacji pod 
nr telefonu  81 855 22 42  wew. 34.

foto: AK

Lubartowski Ośrodek Kultury 
zaprasza dzieci do udziału w 
konkursie plastycznym pn. „Baśnie 
i Legendy”.

Lubartowski Ośrodek Kultury zaprasza dzie-
ci oraz młodzież z powiatu lubartowskiego do 
uwolnienia wyobraźni i przygotowania pracy na-
wiązującej do ulubionych postaci z baśni, bajek 
oraz legend.
- termin dostarczania prac: 28.02.2022 r.
- rozstrzygnięcie konkursu: 02.03.2022 r.
Prace oceniane będą w 2 kategoriach:
- prace płaskie – rysunek, szkic, pastele, farby, 
wyklejanka, kolaż
- formy przestrzenne
Czekają nagrody   ufundowane zostały m.in. 
przez BookSale.pl
Regulamin na stronie LOK.

Przypominamy, że do 28 lutego 
można głosować w  Ogólnopol-
skim Plebiscycie "Złoty Pionek" 
organizowanym przez Kluby 
Gier Planszowych. Bierze w nim 
udział po raz pierwszy Klub Fan-
tastyki "Zielony Smok" działa-
jący w Lubartowskim Ośrodku 
Kultury.  Należy wybrać  najlep-
szą grę planszową 2021 roku.
LOK zachęca do oddania swojego 
głosu w kategorii, w której głosu-
je klub "Zielony Smok". Głosować 
można podczas piątkowych spot-
kań w godz. 16:00-20:00. 
Klub "Zielony Smok" głosuje w ka-
tegorii: gra rodzinna. Jeśli ktoś nie 
możecie być na miejscu, niech na-
pisze wiadomość prywatną, LOK 
podpowie, co zrobić, aby oddać 
online głos z ramienia  Klubu Fan-

tastyki "Zielony 
Smok".
W plebiscycie 
biorą udział  też 
kategorie:  gra 
dla dzieci, gra 
imprezowa,  gra 
dla dwóch osób 
oraz gra zaawan-
sowana.
Gra rodzinna to 
gra, w którą bez 
większych trud-
ności można za-
grać przede 
wszystkim w ro-
dzinnym, wielo-
pokoleniowym 
gronie. Posiada proste reguły i 
może łączyć losowość, taktykę i 
strategię. Typowy wiek minimalny 

dla takiej gry to 8 - 10 lat, a typowy 
czas rozgrywki wynosi do 60 min. 

SC
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Seniorzy z LOK wyróżnieni 
w konkursie ekologicznym

SING 2  –SING 2  – PREMIERAPREMIERA
film: animacja, komedia, musical - 
czas: 110 min od lat: b.o. 2D dub-
bing
10 lutego godz.: 14:00 (dubbing) 
SKARB MIKOŁAJKASKARB MIKOŁAJKA
–– PREMIERAPREMIERA
film: familijny, komedia, 2D dub-
bing czas: 103 min, od lat: 6+ 
10 lutego godz.: 16:00
8 RZECZY KTÓRYCH 8 RZECZY KTÓRYCH 
NIE WIECIE O FACETACHNIE WIECIE O FACETACH
–– PREMIERAPREMIERA
film: komedia, 2D polski czas: 95 
min, od lat: 12+ 
10 lutego godz.: 18:00
11-17 lutego godz.: 20:30
15 lutego  – kino nieczynne
C’MON C’MONC’MON C’MON
–– PREMIERAPREMIERA
film: dramat, 2D napisy czas: 109 
min, od lat: 15+ 
10 lutego godz.: 20:00
O CZYM DZISIAJ MARZ Ą O CZYM DZISIAJ MARZ Ą 
ZWIERZĘTAZWIERZĘTA
–– FERIE Z KINEMFERIE Z KINEM
film: animacja, familijny, 2D 
dubbing czas: 86 min, od lat: 6+ 
11-17 lutego godz.: 14:00
15 lutego  – kino nieczynne

CLIFFORD, WIELKI CLIFFORD, WIELKI 
CZERWONY PIESCZERWONY PIES
–– FERIE Z KINEMFERIE Z KINEM
film: familijny, przygodowy, 2D 
dubbing czas: 96 min, od lat: 6+ 
11-17 lutego godz.: 16:00
15 lutego  – kino nieczynne
NASZE MAGICZNE ENCANTO NASZE MAGICZNE ENCANTO 
film: familijny, animacja, 2D dub-
bing czas: 110 min, od lat: 7 
11-17 lutego godz.: 12:00
15 lutego  – kino nieczynne
KRIME STORY. LOVE STORYKRIME STORY. LOVE STORY
film: kryminalny, komedia, 2D 
polski czas: 117 min, od lat: 15+ 
11-17 lutego godz.: 18:00
15 lutego  – kino nieczynne
PSI  PATROL  FILMPSI  PATROL  FILM
–– FERIE Z KINEMFERIE Z KINEM
film: familijny, animacja, 2D dub-
bing czas: 86 min, od lat: b.o. 
18-24 lutego godz.: 12:00
22 lutego  – kino nieczynne

Uczestnicy Klubu Senior+ z Lubartowskiego Ośrodka 
Kultury otrzymali  wyróżnienie w konkursie „Eco 
Senior- projekt dla aktywnych -energetycznych – 
ekologicznych, organizowanym przez Wydawnictwo 
Wspólnota pod honorowym patronatem Grupy Azoty 
Puławy.

WILK  I  JEJ  SEKRETWILK  I  JEJ  SEKRET
–– FERIE Z KINEMFERIE Z KINEM
film: familijny, komedia, 2D dub-
bing czas: 87 min, od lat: b.o. 
18-24 lutego godz.: 14:00
22 lutego  – kino nieczynne
POTWORNA RODZINKA 2POTWORNA RODZINKA 2
–– PRZEDPREMIERAPRZEDPREMIERA
film: animacja, komedia, 2D dub-
bing czas: 104 min, od lat: b.o. 
18-24 lutego godz.: 16:00
22 lutego  – kino nieczynne
25-28 lutego godz.: 14:00
2-10 marca godz.: 14:00
8 marca  – kino nieczynne
PIES  –PIES  –  PREMIERAPREMIERA
film: komedia, 2D napisy czas: 
100 min, od lat: 13+ 
18-24 lutego godz.: 18:00
22 lutego  – kino nieczynne
25-28 lutego godz.: 16:00
2-10 marca godz.: 16:00
8 marca  – kino nieczynne
MIŁOŚĆ, SEKS & PANDEMIAMIŁOŚĆ, SEKS & PANDEMIA
film: dramat, obycz., 2D dubbing 
czas: 115 min, od lat: 18+ 
18-24 lutego godz.: 20:00
22 lutego  – kino nieczynne
ŚMIERĆ NA NILUŚMIERĆ NA NILU
film: kryminał, 2D napisy czas: 
127 min, od lat: 15+ 
25-28 lutego godz.: 20:00
2-3 marca godz.: 20:00
MIŁOŚĆ JEST BLISKOMIŁOŚĆ JEST BLISKO
film: komedia romantyczna, 2D 
polski czas: 103 min, od lat: 12+ 
25-28 lutego godz.: 18:00
2-3 marca godz.: 18:00

Podczas warsztatów ekologicz-
nych w LOK wykonywano choinki 
z recyklingu (ze starych gazet). Ich 
autorami byli: Leokadia Kuzioła, 
Wiesława Szczęch, Mariola Wysok, 
Urszula Ozon, Maria Podleśna, Ha-
lina Egzmont, Grażyna Marczak,  
Barbara Bednarczyk, Lech Polak, 
Zbigniew Filipowicz i Grażyna Ma-
łecka. Zostały one zgłoszone do 
konkursu Eco Senior, gdzie uczest-
nicy zajęć w LOK otrzymali wyróż-
nienie.
Lubartowski Ośrodek Kultury za-
prasza seniorów do zapisów  do 

otwartego klubu dyskusyjnego, 
gdzie można miło spędzić czas, 
porozmawiać przy kawie i herba-
cie, skorzystać z kącika z literatu-
rą. Seniorzy mają też możliwość 
udziału w warsztatach wokalnych, 
spotkaniach z literaturą, zajęciach 
ze sztuką i zajęciach tanecznych. 
Ponadto trwają zapisy  na basen. 
Jest to wodna gimnastyka (aqua 
aerobik). Informacje pod nr tel. 81 
855 22 42 wew. 34. To nie koniec 
atrakcji w Klubie Senior +. Kolej-
ne czekają w najbliższych miesią-
cach.                                                  SC
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Kochamy nasze Babcie i Dziadków też kochamy 

Bal u Tygrysków

„Koncert dla Babci i Dziadka”

Przedszkolaki pamiętały o dziadkach

Tego dnia dzieci z dumą prezen-
towały swoje stroje w pięknie wy-
strojonej sali, która zachęcała do 
zabawy. Tygryski świetnie  bawiły 
się w rytm muzyki porywającej do 
tańca oraz brały udział w najróż-
niejszych konkursach. Był pokaz 
karnawałowych strojów, taniec z 
balonem, wesoły pociąg, koloro-
we piórka, konkursy taneczne w 
rytm znanych dziecięcych prze-
bojów oraz pięknie udekorowa-
ny stół ze słodkim poczęstunkiem 

przygotowanym przez rodziców. 
Dodatkową niespodzianką pod-
czas balu dla dzieci była, foto bud-
ka, zamykanie w bańce oraz zaba-
wy ze sztucznym śniegiem. Każdy 
z uczestników dostał dyplom króla 
i królowej balu. Atmosfera zabawy 
karnawałowej była wystrzałowa, 
o czym świadczą uśmiechnięte i 
radosne buzie dzieci.  Serdecznie 
dziękujemy rodzicom za pomoc i 
organizację słodkiego poczęstun-
ku dla dzieci.                              KJ

27 stycznia najmłodsi wychowan-
kowie PMDK w Lubartowie przygo-
towali   „Koncert dla Babci i Dziad-
ka”.   W   dwóch jego odsłonach 
zaśpiewali i zagrali podopieczni 
Dominiki Kłębukowskiej-Wącho-
ckiej   oraz zespół taneczny „Re-
leve”, przygotowany przez Jolan-
tę Grabowską. Wirtualnie obecna 
była również pracownia teatralno-
-medialna:  na ekranie  w sali wido-
wiskowej PMDK podopieczni Do-
miniki Trykacz z Teatru Groszki oraz 
Teatru „Pstryk i już!”   przedstawili 
inscenizację „Pójdźmy i my”, a wy-
chowankowie Urszuli Bednarczyk 
zaprezentowali wierszyki i złoży-
li życzenia dziadkom. Koncert był 

poprzedzony akcją wychowaw-
czą „Laurka dla Babci i Dziadka”, w 
ramach której do rąk wychowan-
ków PMDK trafiło ponad 250 la-
urek - uzupełnianek. Do każdej z 
nich dzieci mogły dodać dedyka-
cję, własne życzenia, podpis oraz 
portret: ukochanych dziadków, 

swój lub po prostu narysować coś 
ładnego. Akcja prowadzona przez 
nauczycieli PMDK była też okazją 
do rozmowy o relacjach wycho-
wanków z dziadkami i zachętą do 
pielęgnowania międzypokolenio-
wych więzi rodzinnych.

PMDK, foto: Katarzyna Grabowska-Pytka

27 stycznia w Przedszkolu Miejskim nr 5 w grupie „Tygryski” odbył się Bal Karnawałowy.

Są takie dwa dni
Jedyne dni w roku
To święto Babci i Dziadka
Łza się kręci w oku
O tym ważnym święcie
Jeże pamiętają  i dla naszych gości
Wiersz  i życzenia dziś mają.
Tegoroczna uroczystość z okazji 
Dnia Babci i Dziadka, która odby-
ła się dnia 25 stycznia, zorganizo-
wana przez dzieci z grupy Jeżyki 
wraz z ich wychowawcami, obfi-
towała we wzruszające momen-
ty, którym towarzyszyła ludowa 
oprawa. 
Jednak kolejny już raz, ze względu 
na obostrzenia sanitarne nie mo-
gła się odbyć z osobistym udzia-
łem naszych drogich „dziadków”. 
Mimo to, każde krzesełko na je-
żykowej sali było zajęte. Orygi-
nalna galeria, jaką utworzyły zdję-
cia Babć i Dziadków przypięte na 
krzesełkach, wywołała uśmiech 

na twarzach przedszkolaków 
podczas przedstawienia.Występ z 
okazji tego dnia został przeniesio-
ny w sferę wirtualną. 
Niezmiernie nam miło, że swoją 
obecnością zaszczycili nas goście:  
Iwona  Kożuchowska – dyrektor 
Przedszkola Miejskiego Nr 4 oraz  
Beata Guz – wicedyrektor.
Występ przedszkolaków rozpo-
czął się układem tanecznym w 
bardzo „nowoczesnej” oprawie 
do utworu „W moim ogródeczku”. 
Następnie wierszem „mali akto-
rzy” przywitali swoich kochanych 
Dziadków i drogie Babcie:
Wszystkich dziś witamy, 
pięknie się kłaniamy,
Na ludowa nutę 
razem zaśpiewamy.
Razem zaśpiewamy, 
pięknie zanucimy,
Bo święto babci 
i dziadka dzisiaj obchodzimy.

Na ludową nutkę Jeżyki zaśpie-
wały przyśpiewki: „Miała baba ko-
guta”, „Maryna, gotuj pierogi” oraz 
piosenki „Małe serduszko”, „W kra-
inie babci i dziadka”. Utwory mu-
zyczne przeplecione były scenka-
mi ludowymi oraz wierszykami o 
babci i dziadku. Odegrane scenki, 
pozwolą oglądającym film  dziad-
kom, wrócić do lat młodości i 
dzieciństwa.
Przedszkolaki z wielką starannoś-
cią wykonały również tańce lu-
dowe: „Krakowiaka” i „Polkę Lu-
belską” oraz układ taneczny do 
piosenki „Moja Maryneczka” oraz 
„Czerwone korale”.
Występy dzieci wzbogacono o 
piękne, tradycyjne stroje ludowe, 
które dopełniły całości prezenta-
cji. 
To pełne wzruszeń, międzypoko-
leniowe spotkanie „online” było 
wspaniałą okazją do pielęgnowa-

nia tradycji ludowych, wzmacnia-
nia więzi rodzinnych oraz ucze-
nia dzieci szacunku do osób 
starszych.
Nasza cała przedszkolna „jeży-
kowa grupa” raz jeszcze życzy 
wszystkim Babciom i Dziadkom 
dużo zdrowia, bo wszyscy wie-
my, jakie jest ono ważne, dużo ra-

dości każdego dnia, bo przecież 
to uśmiech jest najcieplejszym 
promieniem słońca, nawet gdy 
za oknem szaruga,  dużo miłości, 
bo każdy potrzebuje jej do życia, 
i spełnienia wszystkich marzeń – 
pamiętajcie, drodzy Dziadkowie, 
że na marzenia zawsze jest dobry 
czas!         S. Wojnowska, G. Szewczyk

Święto Babci i Dziadka to najpięk-
niejsze dni w roku dla naszych 
przedszkolaków i ich najbliż-
szych. Przedszkolaki z grupy „Mo-
tylki” z Przedszkola Miejskiego nr 
5 w Lubartowie dołożyły wielu 
starań, aby w tych szczególnych 
dniach sprawić Dziadkom wiele 
radości, okazać miłość i przywią-
zanie. Dzieci wspólnie ze swoimi 
paniami przygotowały program 
artystyczny, na który złożyły się 
wiersze, piosenki,  a przede wszyst-
kim   piękne wykonane układy ta-
neczne. „Motylki” przygotowywały 

też prezenty dla Babć i Dziadków, 
które z pewnością sprawiły im du-
żo radości. Niestety, ze względu 
na wytyczne przeciwepidemiczne 
nie mogliśmy się spotkać i wspól-
nie uczcić tego święta. Dlatego 
występy dzieci zostały nagrane i 
w formie filmiku    udostępnione 
najbliższym. Wszystkim Babciom 
i Dziadkom życzymy wszystkie-
go najlepszego – nie tylko w dniu 
ich święta.  Bez Was smutny był-
by świat! Żyj nam Babciu, żyj nam 
Dziadku, co najmniej dwieście lat 
!                                                   BW
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Mówią, że chcieć to móc. Zbadali-
śmy prawdziwość tej zasady. Dzia-
ła! Z wielkiej chęci ucieczki od 
„skrzeczącej pospolitości” naro-
dził się plan szalonej wyprawy do 
Łodzi i Warszawy. Plan dosłownie 
„rzutem na taśmę” został zrealizo-
wany kilka dni temu. A za realiza-
cję odpowiadali uczniowie 3D, 2P, 
3P, 1P, 3A, 1S, 3Z.
Dlaczego do Łodzi: bo chcieliśmy 
zobaczyć unikatową wystawę 
prac „wszystkich świętych” sztuki 
awangardowej: Malewicza, Kan-
dinskiego, Duchampa, Man Raya, 
Picassa, Mondriana itd.  bo chcieli-

śmy wejść do słynnej Sali Neopla-
stycznej, zaprojektowanej przez 
Strzemińskiego, z kultowymi rzeź-
bami Katarzyny Kobro.
Dlaczego do Warszawy:bo chcieli-
śmy zobaczyć bardzo dobrze oce-
niany spektakl „Cząstki kobiety” w 
TR Warszawa.
Nie zawiedliśmy się! To był dzień 
naprawdę silnych przeżyć płyną-
cych ze spotkania ze sztuką w naj-
lepszym wydaniu. Chcieć to móc!
A wszystko to działo się przy za-
chowaniu wszelkich zasad bez-
pieczeństwa sanitarnego.
Uczniowie ZS2

AKTUALNOŚCI

MKRPA przedstawia – problem narkotykowy z perspektywy dorosłych 
mieszkańców Lubartowa. Część 3

O profilaktyce krótkowzroczności w SP 4

Relacja uczniów ZS nr 2 
z wyjazdu edukacyjnego 

Młodzież z Dwójki odwiedziła schronisko 
dla zwierząt w Nowodworze

 Czy wiesz, że:
Problem narkotykowy to kolejny, 
analizowany problemem społecz-
ny na terenie Miasta Lubartów ( 
ankietę przeprowadzono wśród 
200 dorosłych  mieszkańców). Ce-
lem badania było oszacowanie 
skali problemu, sprawdzenie wie-
dzy mieszkańców na temat narko-
tyków i dopalaczy oraz sprawdze-
nie dostępności tych substancji w 
mieście. 
Kontakt z narkotykami zadekla-
rowało łącznie 12,50% miesz-
kańców. Analizując częstotliwość 
zażywania narkotyków przez an-
kietowanych mieszkańców do-
strzec można, iż 6,00% osób zaży-
wało je jednokrotnie, 2,50% osób 
sięga po te substancje kilka razy 
w roku, 1,50% kilka razy w mie-
siącu, 1,50% osób sięga po nie raz 
w miesiącu, zaś 1,00% badanych 
wskazało odpowiedź ,,raz w tygo-
dniu”. 
Osoby, które zażywały narkotyki, 

sięgały po następujące substan-
cje: marihuanę (88,00%), amfeta-
minę (12,00%), ekstazy (12,00%), 
leki (12,00%), sterydy (8,00%), do-
palacze (8,00%), kokainę (4,00%), 
LSD (4,00%), grzyby halucyno-
genne (4,00%) oraz środki nasen-
ne (4,00%). 
Głównym, wymienianym powo-
dem sięgania po substancje psy-
choaktywne przez dorosłych 
mieszkańców Miasta Lubartów 
była: ciekawość (56,00%) oraz 
chęć lepszej zabawy (52,00%), 
rzadziej wskazywano towarzy-
stwo (32,00%), wpływ znajomych 
(28,00%), próbę złagodzenia stre-
su (12,00%), brak konkretnego 
powodu (8,00%) oraz chęć zapo-
mnienia o problemach (4,00%). 
Co istotne większość mieszkań-
ców, spośród wszystkich ankieto-
wanych słyszało o możliwości za-
kupu narkotyków lub dopalaczy 
na terenie Miasta Lubartów – ta-
kiej odpowiedzi udzieliło 68,50% 

osób. Z tą opinią nie zgodziło się 
27,00% badanych, a 4,50% nie po-
trafiło udzielić odpowiedzi na to 
pytanie. Dodatkowo 11,50% an-
kietowanych przyznaje, że wie, 
gdzie kupić narkotyki lub dopa-
lacze na terenie Miasta Lubartów. 
Natomiast 88,50% osób nie wie, 
gdzie można kupić te substancje 
w mieście Na koniec mieszkańców 
poproszono o ustosunkowanie się 
do kilku stwierdzeń. 
98,00% ankietowanych mieszkań-
ców uważa, że przychodzenie do 
pracy pod wpływem narkotyków 
lub dopalaczy jest nieodpowied-
nim zachowaniem. Z tą opinią nie 
zgodziło się 0,50% osób. Nato-
miast 1,50% nie potrafiło udzielić 
odpowiedzi na to pytanie. 
5,50% badanych twierdzi, iż po-
siadanie narkotyków nie powinno 
być karalne, zaś 84,50% osób uwa-
ża, że należy karać za posiadanie 
narkotyków. 10,00% osób wskaza-
ło odpowiedź ,,nie wiem”. 

95,50% ankietowanych uważa, że 
dopalacze nie są bezpieczną al-
ternatywą dla narkotyków, 1,00% 
osób nie zgodziło się z tą opinią, 
natomiast 3,50% osób nie potrafi-
ło odnieść się do tego stwierdze-
nia. 
Ze stwierdzeniem ,,okazjonalne 
zażywanie narkotyków nie prowa-
dzi do uzależnienia” zgodziło się 
6,00% osób, a 77,00% nie zgodzi-
ło się z tą opinią. 17,00% ankieto-
wanych wskazało odpowiedź ,,nie 
wiem”. 
14,50% mieszkańców twierdzi, że 
marihuana nie powinna być klasy-
fikowana jako narkotyk, natomiast 
52,50% badanych uważa, że mari-
huana powinna być zaliczana do 
narkotyków. 33,00% osób nie po-
trafiło udzielić odpowiedzi na to 
pytanie. 
2,50% ankietowanych twierdzi, że 
wszystkie narkotyki są bezpieczne 
o ile używa się ich odpowiednio, 
zaś 90,50% osób nie zgodziło się 

z ta opinią, a 7,00% nie potrafiło 
udzielić odpowiedzi na to pytanie. 
Najwięcej badanych mieszkańców 
czerpie informacje z telewizji i in-
ternetu (54,00%). W dalszej kolej-
ności badani wskazywali na: prasę 
(27,50%), lekarza (10,50%), pracę 
(9,50%), znajomych (9,00%), rodzi-
nę (7,00%), uczelnię (5,50%). Istot-
ną informacją jest fakt, iż 33,00% 
osób w ogóle nie czerpie wiedzy 
na ten temat, co wskazuje, iż nie 
interesują się tą tematyką. Cdn.
Masz problem z uzależnieniem od 
narkotyków, dopalaczy, lub twoja 
osoba z otoczenia -skontaktuj się; 
Punkt konsultacyjny   przy ul. Lu-
belskiej 79 lok III  w każdą środę w 
godz. 9-13 . 
Bliższych informacji udzie-
li Pani Anna Dobek pod nr tel. 
503 042 532.
Punkt finansowany jest z budże-
tu Miasta.

Cdn.

Mając na względzie zdrowie  uczniów i 
odpowiadając na potrzeby rodziców w 
czasach utrudnionego dostępu do spe-
cjalistów, Szkoła Podstawowa nr 4 w Lu-
bartowie przystąpiła do programu pro-
filaktyki krótkowzroczności. W ramach 
zawartego porozumienia z  Katedrą i Klini-
ką Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwer-
sytetu Medycznego w Lublinie, pod kie-
runkiem Roberta Rejdaka - prowadzone są 
badania w ramach projektu pt.: „Pilotażo-
wy program profilaktyki krótkowzroczno-
ści u dzieci z klas 1-3 z terenu wojewódz-
twa lubelskiego” finansowanego przez 
Ministra Zdrowia. Dzięki realizacji w/w pro-

jektu najmłodsi uczniowie  poddani zosta-
li badaniom przesiewowym. Jeżeli w wyni-
ku przeprowadzonego badania zostanie 
stwierdzona u dziecka wada wzroku wy-
magająca dalszych badań, będą one re-
alizowane w Klinice Okulistyki Ogólnej 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Kli-
nicznego nr 1 w Lublinie. Ponadto prze-
prowadzano wykłady edukacyjne z zakre-
su profilaktyki i higieny narządu wzroku, a 
także wykrywania oraz leczenia wad wzro-
ku dla rodziców  dzieci biorących udział w 
programie oraz nauczycieli w klasach 1-3. 
Do projektu rodzice zgłosili ponad 100 
uczniów.                                                            SP 4 

Pilotażowy program profilaktyki krótkowzroczności w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie.

W sobotni poranek 22 stycznia  
uczniowie klas 2d i 2a, pod opieką 
nauczycieli: Katarzyny Płaszczew-
skiej i  Łukasza Wasyluka, odwie-
dzili Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Nowodworze. Oczy-
wiście młodzież nie przyszła z pu-
stymi rękami, a z wcześniej zaku-
pioną karmą dla zwierzaków. Po 
przydzieleniu piesków przez pra-
cowników schroniska, ucznio-
wie i nauczyciele wybrali się z ni-
mi na długi spacer. Choć pogoda 
nie sprzyjała i panował mróz, trzy-
dzieści psów przez niemal trzy 

godziny biegało i bawiło się na 
świeżym powietrzu. Nie obyło się 

również bez czułości i pieszczot. 
Najtrudniejszy dla wszystkich był 
moment rozstania, kiedy to psiaki 
musiały wrócić do swoich boksów. 
Czas poświęcony bezdomnym 
zwierzętom i zainteresowanie 
ich losem to wcale nie tak wiele, 
a jednak dla bezdomnych psów 
to prawdziwy dar i wielka radość. 
Dla nas wizyta w schronisku była 
z pewnością cenną lekcją empatii 
oraz niezapomnianym doświad-
czeniem. Wszystkich miłośników 
zwierząt zapraszamy do odwie-
dzania schroniska. Kto wie, może 
znajdziesz tam przyjaciela na całe 
życie.                  Zuzanna Tomasiak kl. 2d
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SPRZEDAM

 Do sprzedania 3 - pokojowe 
mieszkanie  do wykończenia  z piw-
nicą i garażem na os. Popiełuszki, 
cena 420 tysięcy złotych.  Tel. 696 
285 889
 Garaż w Lubartowie. Wyodręb-
niony z księgą wieczystą, bezczyn-
szowy, energia odczyt indywidual-
ny, wjazd i wyjazd z ul. Popiełuszki, 
cena 54 900 zł do negocjacji. Tel. 
503 422 776; 505 495 581 
 Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 12 arów, obręb 12 – Jacek, 
nr działki 53/7. Tel. 506 457440; 
501592995 
 Działkę w Skrobowie pow. 1,68 
ha, w tym znajduje się działka bu-
dowlana o wym. 16x100 m, pozo-
stała część działki jest częściowo za-
lesiona (las sosnowy około 25-letni). 
Na działce jest sad owocowy. Dział-
ka  uzbrojona, cena około 90 tys do 
negocjacji. Tel. 81 855 29 04
 Sprzedam działkę w Głębokim 
przy jeziorze o pow. 2000 mkw. 
uzbrojoną (prąd, woda, kanalizacja) 
oraz ogrodzoną i obsadzoną tujami. 
Tel. 604 992 320  

 Sprzedam działkę w Uścimo-
wie przy jeziorze  o pow. 1800 mkw. 
Przekształconą, nieuzbrojoną. Tel. 
604 992 320 
 Sprzedam zabytkowe szafy 2 
i 3 drzwiowe, kredens dębowy 2 
-drzwiowy, umywalkę zabytkową 
60-letnią oraz lodówko – zamrażar-
kę w dobrym stanie Whirlpool. Tel. 
604 992 320 
 Nawóz kurzy ogrodniczy pod 
maliny, truskawki, warzywa. Tel. 722 
387 557

KUPIĘ
 Kupię łyżki, widelce, mone-
ty, rzeczy przedwojenne, samowa-
ry, garnki gliniane, serwety na stół, 
świeczniki, ramy do obrazów, zegar-
ki na ścianę, lampy, dzbanki, żelaz-
ka, latarki, gramofony z tubą i bez, 
akordeony, radia, młynki do kawy 
itp. Tel. 608 634 418
 Kupię monety złote, srebrne 
stare. Tel. 663 050 052 
 Kupię działkę blisko Lubartowa, 
min 40 arów. Tel. 660 559 524 

RÓŻNE  
 Wywrotka 3,5 t. Wywiozę/prze-
wiozę ziemię, kamień, torf, maszy-
ny, złom, drewno,  zboże itp. Tel. 
608 036 793 
 Kupię, uprzątnę złom. Tel. 609 
928 998
 Koszenie trawy – kosiarka bija-
kowa, działki, łąki, ugory, sady, nie-
użytki. Tel. 783802677 
 Usługi remontowo- budowla-
ne, wykończenia mieszkań, łazien-
ki, poddasza, zabudowy płyt KG, 
kompleksowo. Tel. 699 208 503 
 Przycinanie koron drzew, wy-
cinka, naprawy rynien, podbitek 
dachowych, wszelkie prace na wy-
sokości. Tel. 500 128 680
 Oranie, glebogryzowanie – 
ugory, działki, ogrody, Lubartów i 
okolice. Tel. 783 802 677 
 Masaże w domu u klienta. Tel. 
722 722 404
 Nauka gry na fortepianie  in-
strumentach klawiszowych. Na-
uczyciel z wyższym wykształ-
ceniem muzycznym i czynny 
pianista.  Dojazdy do ucznia. Tel. 
665 191 523

Ferie zimowe z MKS

Pierwszy w tym roku start zawodników z Klubu Sportowego Workout
 sekcji MMA, mimo przeciwności i okrojonego finalnie składu, należał do udanych.

Zawodnicy MKS Lu-
bartów znowu najlep-
si.  W zeszłym tygo-
dniu wystartowali w 
zawodach Brazylijskie-
go Jiu Jitsu w Radomiu. 
Pokazali, że walka w par-
terze nie jest dla nich no-
wością. Dużo pojedyn-
ków, świetnych akcji i 
kończeń. Całą swoją ka-
tegorię wygrała Marta 
Rodzik, deklasując prze-
ciwniczki. Ze świetnej 
strony pokazali się Ma-
teusz Szczepaniak oraz 
Martyna Kozłowska.   
Lubartowski klub repre-
zentowali również: Klau-
dia Gontarczyk, Mateusz Staniu-
kiewicz, Przemysław Bernat oraz 
Igor Rudziński.   Wszyscy stoczyli 

minimum 3 pojedynki i pokazali, 
co potrafią.

MKS Lubartów

Trwają zapisy na ferie z MKS „Lu-
bartów”. Będą: Turnusy tematycz-
ne, Zajęcia sportowe, Zajęcia ta-
neczne, Zajęcia teatralne, Zajęcia 
plastyczne, Zabawy integracyjne 
dla uczesntików. MKS zapewnia 

wodę i owoce w nieograniczonej 
ilości, Wyjazd na kulig w trakcie 
jednego dnia turnusu.  
Ilość miejsc ograniczona!
Zapisy pod nr telefonu: 
530 436 366

MKS „Lubartów” 
wygrywa VIRTUS CUP

O G Ł O S Z E N I E

ALMMA 210 Lublin
7 lutego dwóch reprezentantów klubu stanęło na 
podium swoich kategorii:
Patryk Dudzik II miejsce, Tomasz Jazgarski III miejsce 
(debiut), Radek Sikora i Paweł Grzeszczak. MMA na 
przestrzeni lat ewoluowało, dyscyplina rozwija się w 

zawrotnym tempie, dzisiaj nawet na poziomie ama-
torskim, to sport wielopłaszczyznowy. Zawodnicy 
klubu Workout trenują boks, BJJ, Muay Thai, zapasy i 
- co najważniejsze - łączą zdobyte umiejętności pod-
czas zajęć MMA.                                                                 MU

Społem Lubartów Sp. z o.o   w Lubartowie ul. Lubelska 11ogłasza przetarg nieogranic-
zony ustny (aukcja) na sprzedaż działki nr 208/12, obręb 4, Zagrody Lubartowskie o 
powierzchni 1000 m² dla której w Sądzie Rejonowym w Lubartowie  IV  Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr LU1A/00050970/5 wraz z posad-
owionym na niej budynkiem o powierzchni 275,48 m², położonej w Lubartowie  przy  
ul. 3 – go Maja 22A. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta,  jest to ob-
szar oznaczony symbolem – 133 MW 2, Cena wywoławcza wynosi 850.000 - złotych 
(słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) – nie podlega podatkowi VAT. Osoby 
zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 
42.500 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych) przelewem na konto Spółki, a 
dowód wpłaty złożyć w sekretariacie Spółki do dnia 28.02.2022 do godz. 1400. Licytacja z 
udziałem oferentów rozpocznie się w Sali Konferencyjnej Spółki  przy ul. Lubelskiej 
11 w Lubartowie w dniu 02.03.2022 r. o godz. 1100. Spółka zastrzega sobie prawo do 
unieważnienia aukcji bez podania przyczyn.  Z regulaminem przetargu można zapoznać 
się w biurze Spółki, a dodatkowe informacje uzyskać telefonicznie pod nr (81) 855-26-43 
lub (81) 855-28-55.                                Zarząd
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W drugim spotkaniu kontrolnym 
przed inauguracją rundy wiosen-
nej sezonu 2021/2022 piłkarze Le-
wartu rywalizowali w Lubartowie 
ze Świdniczanką Świdnik. Prze-
ciwnik to drużyna, która wiosną 
chce się włączyć w walkę o awans 
do III ligi. Dysponuje mocnym ka-
drowo składem i próbkę swoich 
możliwości pokazała w Lubarto-
wie. Goście byli zdecydowanie 
lepszym zespołem i wygrali wy-

raźnie 3:0. Wynik mógł być wyż-
szy, ale przyjezdni nie wykorzy-
stali dwóch rzutów karnych. W 
barwach Świdniczanki wystąpi-
ło dwóch byłych zawodników Le-
wartu – Michał Zuber i Hubert 
Kotowicz. Przeciwko drużynie ze 
Świdnika bardzo dobry mecz ro-
zegrał bramkarz Lewartu Damian 
Podleśny. Obronił rzut karny, a w 
kilku akcjach wykazał się wysoki-
mi umiejętnościami, broniąc m.in. w sytuacji sam na sam. W druży-

nie Lewartu zagrało dwóch testo-
wanych zawodników – boczny 
pomocnik i obrońca. Zagrali też 
– pozyskany ze Stali Stalowa Wo-
la napastnik Krystian Żelisko oraz 
przewidziany do gry w „biało-nie-
bieskich” pomocnik Adrian Pikul.
Lewart Lubartów – Świdniczan-
ka Świdnik 0:3 (0:1).
Skład Lewartu: Podleśny – Iskier-
ka, Majewski, Kuzioła, Michałów, 
Sowa, Ciechański, Pikul, zawodnik 
testowany, Aftyka, Żelisko; gra-
li także: Tomasiak, Sokół, Żuk, Du-
da, Bednarczyk, Kamiński, zawod-

nik testowany.
Kolejny mecz kontrolny zawod-
nicy Lewartu rozegrają w najbliż-
szą sobotę 12 lutego. O godzinie 

11.00 na boisku ze sztuczną na-
wierzchnią w Lubartowie rozpo-
cznie się spotkanie ze Stalą Kraś-
nik.                   Tekst i foto: Ireneusz Góźdź
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MEMORIAŁ GRZEGORZA FALKOWICZA
W niedzielę 30 stycznia w ha-
li sportowej Zespołu Szkół nr 2 w 
Lubartowie odbył się III Memoriał 
Grzegorza Falkowicza w halowej 
piłce nożnej. W turnieju wystąpi-
ło 16 drużyn, a rywalizacja zakoń-
czyła się zwycięstwem zespołu 
Piłkarska Geriatria. Organizatora-
mi wydarzenia byli: Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Lubarto-
wie, Komitet Organizacyjny oraz 
rodzina śp. Grzegorza Falkowicza.
Główną ideą turnieju było upa-
miętnienie i wspomnienie Grze-
gorza Falkowicza. Na parkiecie ry-
walizowało wielu zawodników, 
którzy znali, a często razem gra-
li w piłkę ze śp. Grzegorzem, po-
wszechnie znanym jako „Falko”. 
Zmagania obserwowała najbliż-
sza rodzina, zmarłego w 2018 ro-
ku byłego piłkarza Lewartu. W 
tym roku uczestnicy wspomina-
li także śp. Przemysława Toma-

lę, który zmarł w 2021 roku. Przez 
wiele lat „Przemo” był wiodącą po-

stacią rozgrywek halowej piłki 
nożnej, a przez kilka lat występo-
wał w jednej drużynie z Grzego-
rzem Falkowiczem. Na koszulkach 
wszystkich drużyn widoczny był 
napis „Przemku pamiętamy”.
Memoriał oficjalnie otworzył Bur-
mistrz Miasta Lubartów Krzysz-
tof Paśnik. W swoim wystąpieniu 

wyraził radość 
z tak licznego 
udziału amato-
rów gry w pił-
kę nożną. Po-
wiedział też, 
że jest pomysł 
reakty wowa-
nia w Lubarto-
wie rozgrywek 
halowej pił-
ki nożnej. Sło-
wa te spotka-
ły się z dużym 
aplauzem ze-
branych. Oka-
załe puchary i 

statuetki dla najlepszych zawod-
ników wręczyli: Burmistrz Miasta 

Lubartów Krzysztof Paśnik, dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Lubartowie Aneta 
Symbor oraz rodzina śp. Grzego-
rza Falkowicza – Jolanta i Natalia 
Falkowicz. 
Wyniki III Memoriału Grzegorza 
Falkowicza:
1. Piłkarska Geriatria, 2. BBA 4.0, 3. 
Lewart Lubartów, 4. LKS Kamion-
ka, 5. Szybka Setka, 6. FC Joker, 
7. Piątek, 8. Lampart Ostrówek, 9. 
Perła, 10. Roto, 11. Iskra, 12. Pole-
sie, 13. Stella, 14. PGE Lubartów, 
15. Masa Szczekarków, 16. Kar-
-dasz.
Zwycięski zespół (Piłkarska Geria-
tria) występował w następującym 
składzie: Adrian Barwiński, Łukasz 
Ciołecki, Daniel Cyranek, Bartosz 
Kot, Łukasz Iwanek, Erwin Nogal, 
Marek Och, Paweł Sagan.
Zawodnikiem turnieju wybrano 
Tomasza Dudziaka (PGE Lubar-
tów), a najlepszym bramkarzem 
Łukasza Iwanka (Piłkarska Geria-
tria). Królem strzelców został Ja-
kub Chmielewski (Lewart Lu-

bartów), który zapisał na swoim 
koncie 4 gole. Specjalną pamiąt-
kową statuetkę ufundowała rodzi-
na Falkowiczów. Trafiła ona w ręce 
Przemysława Aftyki, który wymy-
ślił i wniósł ogromy wkład w orga-
nizację trzech edycji memoriału.
Organizatorzy dziękują wszyst-
kim, którzy pomogli w przygo-
towaniu i przeprowadzeniu im-
prezy: rodzinie śp. Grzegorza 
Falkowicza, sędziemu Michało-

wi Domańskiemu, fotografowi 
Konradowi Hudasiowi, Łukaszowi 
Iwankowi, Łukaszowi Juchniewi-
czowi, Powiatowi Lubartowskie-
mu (Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 
2 w Lubartowie Zbigniewowi Saj-

dzie), MD MEDICA.
30 stycznia odbył się 30. finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. W trakcie piłkarskich zmagań 
pojawiły się wolontariuszki, któ-
re zebrały do puszek pieniądze 
od uczestników. To był bardzo mi-
ły widok, gdy część piłkarzy gra-
ło swoje mecze z czerwonym ser-
duszkiem na koszulce. Przez cały 
czas trwania memoriału można 
było oglądać prezentację multi-

medialną, która zawierała zdję-
cia i film przedstawiające piłkar-
ską drogę „Falka” oraz zdjęcia z I i 
II edycji memoriału. Prezentacja ta 
jest zamieszczona m.in. na fb MO-
SiR Lubartów.          ig, foto Konrad Hudaś
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RUSZYŁY ZAPISY NA BIEG 
TROPEM WILCZYM

ZAGRAJ W AMATORSKIEJ LIDZE ORLIKA

ZIMOWE BIEGANIE LUBARTOWIAN

ROZGRYWKI LIGOWE TENISISTÓW 
STOŁOWYCHLEWART AGS VI KLUBEM 

WOJEWÓDZTWA

Informujemy, że tak jak w latach 
poprzednich również i w tym ro-
ku w Lubartowie odbędzie się 
bieg „Tropem Wilczym – Bieg Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych”. Jest 
to ogólnopolski projekt realizo-
wany we współpracy z Fundacją 
Wolność i Demokracja. Lokalnym 
organizatorem jest Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Lubarto-
wie. Impreza odbędzie się w nie-
dzielę 6 marca.
Tradycyjnie już odbędą się dwa 
biegi:
- Bieg Honorowy na dystansie 
1963 m;
- Bieg Główny dystans 6 km.
Ponad 75 tysięcy biegaczy w 360 
miejscowościach Polski i świata 
weźmie udział 6 marca w X edy-
cji „Tropem Wilczym – Bieg Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych” organizo-
wanym przez Fundację Wolność i 
Demokracja. W tym gronie znaj-
duje się Lubartów. Tym samym 
bieg, którego celem jest upamięt-
nienie ostatnich obrońców wol-
ności, walczących na ziemiach 
polskich jeszcze po zakończeniu 
II wojny światowej, jest najwięk-
szym biegiem pamięci w Polsce. 

Jest też największą imprezą ma-
sową towarzyszącą obchodom 
„Narodowego Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych”. Symboliczny 
dystans biegu we wszystkich mia-
stach wynosi 1963 metry. Licz-
ba ta jest nawiązaniem do daty 
śmierci ostatniego, poległego w 
walce Żołnierza Wyklętego – Jó-
zefa Franczaka „Lalka”, który zo-
stał zamordowany w 1963 roku. 
W niektórych miastach odbędą 
się także biegi na dłuższych dy-
stansach. Każdy z uczestników 
biegu otrzyma koszulkę z wize-
runkiem jednego z Żołnierzy Wy-
klętych oraz medal pamiątkowy. 
W każdym mieście organizatorzy 
przygotowali dodatkowe atrak-
cje.
Zapisy na bieg „Tropem Wilczym 
– Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych” w Lubartowie:
Bieg Honorowy www.e-gepard.
eu/show-race/2222 
Bieg Główny www.e-gepard.eu/
show-race/2223 
Szczegóły na stronie internetowej 
i Facebooku Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Lubartowie.

ig

Trwają rozgrywki ligowe sezo-
nu 2021/2022 w tenisie stoło-
wym. Drużyny występujące w 
rozgrywkach II, III i IV ligi męż-
czyzn zbliżają się już do końca 
sezonu. Przedstawiamy wyniki 
naszych drużyn w dwóch ostat-
nich kolejkach oraz aktualną 
sytuację w ligowych tabelach.
W trzynastej kolejce drugoligo-
wych rozgrywek Lewart I wygrał 
10:0 we własnej sali z UKS Wo-
la Osowińska. Punkty zdobyli: Ja-
kub Sagan, Konrad Kudło, Nor-
bert Jóźwiak, Łukasz Drzewiecki 
– po 2,5. Lewart II przegrał u sie-
bie z SMS Włodawa 4:6, a punk-
ty dla naszego zespołu zdobyli 
Bartosz Kowalczyk – 2, Rafał Pa-
włowski, Andrzej Pawłowski – 
po 1. Zawodnicy STS I Lubartów 
zremisowali we własnej sali 5:5 
z CKFiS Bełżyce. Punkty zdoby-
li: Jarosław Woźniak – 2,5, Krzysz-
tof Barszcz i Bartosz Kiciak – po 1 
oraz Mateusz Baranowski – 0,5. W 
czternastej kolejce Lewart I wy-
grał na wyjeździe z Ogniwem 

Chełm 10:0. Punkty zdobyli: Ma-
teusz Jurewicz i Jakub Sagan – po 
2,5, Łukasz Drzewiecki – 2, Nor-
bert Jóźwiak i Konrad Kudło – po 
1,5. STS I pokonało w meczu wy-
jazdowym Kłosa Chełm 9:1 (punk-
ty: Jarosław Woźniak, Mateusz Ba-
ranowski – po 2,5, Bartosz Kiciak, 
Krzysztof Barszcz – po 1,5). Spot-
kanie UKS Wola Osowińska – Le-
wart II zostało przełożone na in-
ny termin.
Po czternastu kolejkach Lewart I 
zajmuje drugie miejsce w tabeli 
(25 pkt). STS I zajmuje piąte miej-
sce (20 pkt), a Lewart II dziesiąte 
miejsce (12 pkt).
W dwunastej kolejce III ligi STS II 
Lubartów wygrało w meczu do-
mowym z Baczyńskim Biała Pod-
laska 8:2, a punkty zdobyli: Ja-
kub Kowalik i Mariusz Baranowski 
– po 2,5 oraz Dagmara Wierzbi-
cka i Marek Wierzbicki – po 1,5. 
W trzynastej kolejce STS II wygra-
ło w meczu wyjazdowym z Hura-
ganem Międzyrzec Podlaski 6:4. 
Punkty zdobyli: Dagmara Wierzbi-

cka – 2,5, Marek Wierzbicki i Ma-
riusz Baranowski – po 1,5 oraz Mi-
chał Karpiński – 0,5.
W tabeli grupy spadkowej w staw-
ce pięciu drużyn STS II zajmuje 3 
miejsce z dorobkiem 10 pkt.
W IV lidze w czternastej kolej-
ce Lewart III przegrał 1:9 u siebie 
z Cisowianką Drzewce, a jedyny 
punkt zdobyła Karolina Wójto-
wicz. Lewart IV przegrał w meczu 
domowym z Heksą Niedrzwica 
Duża 2:8, a punkty zdobyli: Maria 
Karczmarz – 1 oraz Agata Lipska i 
Wiktor Kozioł – po 0,5. W piętna-
stej kolejce Lewart III wygrał na 
wyjeździe z Treflem Zamość 8:2. 
Punkty zdobyli: Karolina Wójto-
wicz, Bartosz Wójtowicz, Błażej 
Kuta – po 2,5 oraz Michał Kuta – 
0,5. Lewart IV przegrał na wyjeź-
dzie z Cisowianką Drzewce 1:9, a 
jedyny punkt zdobyła Agata Lip-
ska.
W tabeli grupy awansowej Le-
wart III zajmuje czwarte miejsce 
(15 pkt), a Lewart IV znajduje się 
miejsce niżej (14 pkt).                     ig

Początek roku biegacze z Lu-
bartowa przywitali udziałem 
w imprezach biegowych. Tym 
razem na trasach dominowała 
zimowa aura. Zebraliśmy dane 
na temat udziału mieszkańców 
Lubartowa w biegach, które 
odbyły się w ostatnim czasie.
Zimowy Janosik
W sobotę 22 stycznia w Niedzi-
cy i okolicach przeprowadzo-
no imprezę biegową, składają-
cą się z kilku biegów na różnych 
dystansach. W ultramaratonie zi-
mowym – Zimowy Janosik – Spa-
cer Murgrabiego na trasę długoś-
ci 50 + km wyruszyło blisko 200 

osób. Trasa prowadziła po ma-
lowniczych terenach Spisza (Ta-
try). Był to bieg z „prawdziwą” zi-
mą, gdzie na trasie śnieg sięgał 
zawodnikom do kolan, a czasem 
do pasa. W tej zimowej rywaliza-
cji mieliśmy trójkę naszych przed-
stawicieli. Najlepiej spisał się Ma-
rek Litwinek, który minął linię 
mety jako 181 osoba. W biegu 
uczestniczyli także Iwona Łuka-
szek i Artur Łukaszek.
Zimowy Maraton Bieszczadzki
W sobotę 29 stycznia w Cis-
nej przeprowadzono VIII Zimo-
wy Maraton Bieszczadzki. Na tra-
sę długości 43 km wyruszyło 213 

osób. W tej wymagającej rywali-
zacji wzięło udział czterech lubar-
towian. Tomasz Machnikowski 
zajął 72, Bartosz Szczypiński 73, 
Marcin Kozak 192, a Piotr Opolski 
203 miejsce.
City Trail
W sobotę 5 lutego w Lublinie 
odbył się czwarty bieg z serii Ci-
ty Trail Lublin. Na trasie długości 
5 kilometrów rywalizowały 233 
osoby, w tym dwójka lubarto-
wian. Wojciech Machaj ukończył 
bieg na 62 miejscu, a Dorota Świ-
derek na 209 miejscu (47 lokata 
wśród kobiet).

ig

28 stycznia w Lubelskim Centrum 
Konferencyjnym w Lublinie odby-
ło się spotkanie podsumowujące 
osiągnięcia sportowe w 2021 ro-
ku w województwie lubelskim. W 
trakcie spotkania podsumowano 
współzawodnictwo w ramach Sy-
stemu Sportu Młodzieżowego dla 
Województwa Lubelskiego oraz 
wręczono wyróżnienia Marszałka 
Województwa Lubelskiego w ka-
tegoriach: powiaty, gminy, związ-
ki sportowe, kluby, zawodnicy, tre-
nerzy, działacze.
Podczas uroczystości mieliśmy kil-
ka lubartowskich akcentów. Nasz 
samorząd oraz sport są widoczne 
w wojewódzkich zestawieniach. 
Cieszy to i pokazuje, że szkolenie 
dzieci i młodzieży stoi na wysokim 
poziomie. Szczególne słowa uzna-
nia należą się Miejskiemu Klubowi 
Sportowemu „Lewart” AGS Lubar-
tów. To dzięki zawodnikom te-
go klubu Lubartów znalazł się na 

czołowych lokatach w tym woje-
wódzkim podsumowaniu.
Klasyfikacja Województw Systemu 
Sportu Młodzieżowego w 2021 ro-
ku – 1. Mazowieckie 22089,90 pkt, 
9. Lubelskie 7806,46 pkt
Klasyfikacja powiatów wojewódz-
twa lubelskiego – 1. Miasto Lublin 
2576,15 pkt (11 miejsce w rankin-
gu krajowym), 8. Powiat Lubar-
towski 274,56 kpt (134 miejsce w 
rankingu krajowym)
Klasyfikacja gmin województwa 
lubelskiego – 1. Miasto Lublin 
2576,15 pkt (11 miejsce w rankin-
gu krajowym), 7. Miasto Lubartów 
274,56 kpt (107 miejsce w rankin-
gu krajowym)
Klasyfikacja klubów województwa 
lubelskiego – 1. AZS UMCS Lublin 
1276,08 pkt (5 miejsce w rankingu 
krajowym), 6. Lewart AGS Lubar-
tów 272,25 kpt (77 miejsce w ran-
kingu krajowym).                   

   ig

Miejski Ośrodek Sportu i Rekrea-
cji w Lubartowie oraz „Aktywny Lu-
bartów” Stowarzyszenie Wspierają-
ce Sport i Rekreację zapraszają do 
udziału w Amatorskiej Lidze Orlika. 
Rozgrywki przewidziane są dla za-
wodników pełnoletnich, a pierw-
sze spotkania zaplanowane są pod 
koniec marca. Do uczestnictwa za-
proszone są tzw. dzikie drużyny 
oraz zespoły reprezentujące zakła-
dy pracy. Informacje na temat roz-
grywek – tel. 501 943 818. Zapi-
sy do końca lutego. Organizatorzy 
do uczestnictwa zachęcają hasłem 
„Czas wyjść z domu”.                      IG


